תמך -עוזרים
לכם לעזור
לקהילה

לאפרת דדון היה חלום :לפעול מראש למניעת נוער נושר .ללאה היה חלום להקים עמותה
לילדים עיוורים ולקויי ראיה .עם הרעיון כל אחת מהן הגיעה ל’תמך’ שעזרו לה להפוך אותו
לעמותת ‘מרכז ליבי’ ועמותת ‘אור עיני’ .ואלו רק דוגמאות“ .ב’תמך’ מתקיימים מאיצי יזמות
חברתית באנגלית ובעברית תוך שיתוף פעולה עם גופים מקצועיים בתחום” אומרת גב’ יעל
זלץ “יש גם קרנות עבור עסקים חברתיים ,כך שעמותת תמך תעזור לכם להיות עסק ,לתרום
לרווחת הקהילה ,להרוויח ולהצליח ביעוד שלכם”
י .גולן

“היה לי חלום” מספרת גב’ אפרת דדון“ ,וניסיתי
להפוך אותו למציאות”...
חלומה של אפרת נבנה לאטו בשנות עבודה
רבות עם נוער נושר .מתוך הבנה והכרות עם
הנושא מקרוב ,יזמה אפרת תוכנית לזיהוי נוער
שנמצא בפוטנציאל לנשירה עוד בבית הספר
ולמניעת הנשירה.
“ניתן בהחלט להקדים רפואה למכה” היא
אומרת“ ,על ידי תמיכה והכלה ,יעוץ ופעילות
כזו שתותיר את הילד או הילדה בתוך המסגרת”.
אלא שעם כל הרצון הטוב ,חשה אפרת כי
התוכנית עדיין לא המריאה ולא תפסה את
מקומה הנכון בבתי הספר המתאימים.
“חיפשתי מקום שייתן לי מרחב ,שיקשור לי
כנפיים וגם יאפשר לי לפתוח את הנושא ולהביאו
גם מעבר לים ומצאתי את תמך”...
לאה ,ממנהלות ‘אור עיני’ חלמה לפתוח
עמותה לילדים עיוורים ולקויי ראיה ,כזו שתתן
להם שעות קסומות של חוויה והנאה במסגרת
חרדית ,ותתמוך גם בהוריהם ובבני משפחותיהם.
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כאם לילדה לקוית ראיה ,חברה לאה לשתי
אמהות נוספות ,שהרצון לעשות הכל למען
ילדיהן העוורים ולקויי הראיה נתן להן את הדלק
להקים את ‘עור עיני’.
“חשנו שיש צורך עצום במענה תעסוקתי,
רגשי ושיקומי לילדים עיוורים ולקויי ראיה
בציבור החרדי” ,מספרת לאה“ ,הילדות שלנו
אינן מסוגלות ליהנות מכל מופע או עיסוק,
ואפילו בקייטנות של ‘עזר מציון’ הן לא מצאו
את מקומן ,מאחר ורוב הילדים היו שם ילדי חינוך
מיוחד ,והן ברובן מתפקדות מאה אחוז מן הבחינה
הקוגניטיבית .כך ,באופן ספונטאני לגמרי ,התחלנו
לפני שבע שנים ליזום פעילויות לילדים עיוורים
ולבני משפחותיהם”...
אלא שבלי ידע ארגוני ומקצועי היו הפעילויות
של עמותת “אור עיני” תלויות בכמות הכספים
שגויסה ,וביכולת היומיומית של שלוש האמהות
החלוצות ,שפעלו כמובן ללא תמורה .ואז ,הן
הגיעו ל”תמך” - - -

“עמותת תמך מקדמת יזמות בקהילת הנשים
החרדיות ,והקמת עמותה היא יזמות לכל דבר
ועניין – פנייה ללקוחות ,מכירה לתורמים ,ניהול
וארגון מקצועיים וגם עמידה תחת פיקוח
מערכתי של גורמים ממשלתיים .עמותות,
כמו עסקים ,תורמות לקהילה בדרכים רבות
ואנחנו שמחים לתת מקום ,פשוטו כמשמעו,
לכל יוזמה מהסוג הזה” אומרת שיינדי באבד,
מנכ”לית תמך“ .העמותה הוקמה על ידי הרב
שמואל בלום שליט”א ומנוהלת על פי גדולי
ישראל כשאנו מקדמים את הנושאים הכי
רגישים בתעסוקה לנשים חרדיות ,בהייטק,
ביזמות ובעסקים” .שיינדי באבד מספרת
על התחלת העמותה כעזרה לחוצניקיות
שמתגוררות בארץ ישראל כדי שהבעל ישקוד
על התורה ,ומפרטת את ההתרחבות היום.
“העמותות שאת פוגשת כאן היום הן חלק
מכמעט אלפיים יזמיות חרדיות שפועלות בכל
תחום שרק תחשבי עליו!”
במרחב העסקי שבבנין שערי העיר בירושלים

הוקם האב [ – ]The JerusalemHubמקום שבו
כל בעלת מקצוע עצמאית יכולה לבוא ולעבוד
בתחנות עבודה או לקבל לקוחות במשרדים
פרטיים ובעלות מסובסדת מאד – אפשר לפגוש
חלק מקהל הלקוחות של תמך .השאר משתתפות
בקבוצות נטוורקינג ,באות לתכניות הייעוץ
המשולבות או לסדנאות ולמפגשים המקצועיים.
המקום המעוצב במקצועיות יוקרתית התאים גם
למנהלות העמותות שבקשו לקדם את העשייה
שלהן.
“הגעתי ל’תמך’ עם התוכנית המפורטת
שכתבתי לזיהוי ולהצלת נוער נושר ועם העמותה
שביקשתי למנף” ,מספרת גב’ אפרת דדון“ .למי
שאינו יודע ,הקמת עמותה דומה בדברים רבים
להקמת עסק .אני ,כאדם פרטי ,חשתי שאין בי
את הכוחות לצאת עם העמותה לעולם הגדול,
להביא את הבשורה של תוכנית הזיהוי המתאימה
לכל בית ספר ,ומסוגלת להציל ילדים רבים –
ולגייס למענה כספים ,ובתמך קיבלתי את הגב לו
הייתי זקוקה”.
בתמך זכתה אפרת לקורסים מאסיביים
באנגלית ,הכשרות בייעוץ ארגוני ובשיווק עסקי,
ברמה הגבוהה ביותר ,ובמחיר מסובסד .היא פגשה
אנשי מקצוע וחברות בעלות עסקים ש”פתחו
לה את הראש” ,והיא אף תרמה ונתרמה בקבוצת
הנטוורקינג – קבוצת נשים בעלות מכנה משותף
עסקי ,הנפגשת על בסיס קבוע והופכת לחבורה
מגובשת.
“החיבור לתמך נתן לי המון כוח” ,היא משתפת.
“בשלוש השנים שאני פועלת בסיועם ,קיבלתי
תובנות וכללים כדי שאוכל להמריא עם התוכנית
ולבסס את הצד העסקי שלה – היינו יצירת
קשרים בעולם הגדול וגיוס כספים .מלבד זאת,
יצירת הקשר עם נשים הנמצאות במישורים
דומים לשלי ומפגש עם אנשי מקצוע הן מן
העולם הטיפולי והן מן העולם העסקי הרחיבה
את אופקיי ותרמה לי המון”.
אפרת קיבלה כלים מקצועיים ותמיכה אישית
כדי למנף את “מרכז ליבי” .היא השתתפה
בקורסים ובכנסים ,למדה שיווק עצמי ואנגלית
ברמה של יכולת לנאום ולתקשר היטב עם
תורמים מחו”ל ,ואף הצליחה ,בעזרת “תמך”

להנגיש הלכה למעשה את הרעיון של תעסוקה
מתאימה לנוער שנמצא בסיכון לנשירה.
“היה לי מנוף להרמת הפרויקט” ,היא מסכמת,
“היה לי את מי לשאול ,למדתי לעומק כיצד נבנה
ערך של ארגון ובמבט לאחור אני חשה שהגב,
החשיפה ,והלימוד כיצד ליזום ולהתמודד עם
העולם גדול יש לזקוף לזכותו של ‘תמך’ ,שנתן
לי כלים מקצועיים ויד תומכת ,קשרים איתנים
וגב חזק”.
גם לאה ,מעמותת “אור עיני” ,מצאה בתמך את
התשובה לארגון שלה ושל חברותיה ,שמבקש
לפרוש כנפיים.
“אנחנו כאן רק שבועות ספורים” ,היא מחייכת,
“אבל מכאן הדברים נראים הרבה יותר ברורים
ומאורגנים”...
ללאה ולחברותיה יש המון רצון .במהלך
השנים בהן פועלת עמותת “אור עיני” הן הצליחו
להפעיל שמחות בית השואבה לילדים העיוורים
ובני משפחותיהם ,טיולים ,חוגים שיקומיים
מקצועיים ,הנדרשים מאוד לילדים שכל חביתה
או עוגיות הן מבצע מסובך בעבורם ,ואפילו נסיעה
מיוחדת לגדולי הדור בבני ברק ,ששוחחו אישית
עם כל ילד ונתנו מטען של חיזוק להמשך הדרך.
אבל כדי להישאר עם הראש מעל המים
ולהמשיך את הפעילות באופן נכון ומובנה ,הן
הגיעו ל”תמך”.
“עבדנו  7שנים בלי לקבל פרוטה ”...משתפת
לאה“ ,מישהו עזר לנו לפתוח עמותה אך איננו
ממוסדות ,כולנו אמהות עובדות שנותנות את
הנשמה ומגייסות כל מה שצריך :הסעות ממקום
למקום ,טיולים ושבתות ,תוכניות מתאימות,
מורות לדרמה וכו’....כך ,הגענו לשלב בו קשה
לתפקד בלי כסף ,ומישהי הציעה שנלמד יעוץ
ארגוני ,שנקדם את העמותה שלנו בעזרת ניהול
מקצועי .קבלנו בתמך חדר בעלות מסובסדת
והפגישות שלנו כעמותה נעשו לפגישות צוות
רציניות בחדר הישיבות של ‘האב – ירושלים’.
אנחנו חשות היטב את האווירה ,התמיכה
והרצון לבוא לקראתנו .אחרי שבע שנים ,כשאנו
שחוקות מנשיאה בעול הציבורי ,הרגשנו בתמך
כבחממה .בקשנו מתמך וקבלנו יעוץ מקצועי

בתחום הניהול ,מבנה ארגוני ,תפיסת תפקיד
חדשה ויעדים ואנו חשות שהגענו הביתה ,למקום
שבו נוכל למנף את עצמנו ולבנות את הארגון
בצורה מקצועית ונכונה”.
“עמותת תמך פועלת בשני מישורים :שכירות
ועצמאיות” מסבירה לנו גב’ יעל זלץ ,שמרכזת
את תחום הצמיחה העסקית בהאב.
“השכירות מסתייעות בתמך כדי להתקדם
בעולם העבודה בעזרת מגוון קורסים מסובסדים
במחשב באנגלית ,ועוד .קבוצות נטוורקינג
לשכירות נפתחות כעת בכל הארץ ומפגשי
ההעצמה והידע הללו ,מסייעים לכל שכירה
להתקדם לשלב הבא בעבודתה .כבר עשור
שהעמותה פונה למעסיקים ומקדמת יצירת
מקומות עבודה המותאמים לנשים חרדיות.
כל עצמאית שרוצה לעבוד מחוץ לבית ,וזה
מומלץ ,מוזמנת להגיע למרחב העסקי שלנו.
בין אם את בעלת מקצוע באדריכלות ,בעיצוב
גרפי ,באודיו ,במולטימדיה ,בדרמה או בכתיבה,
תקבלי מקום וגם יעוץ עסקי ,סדנאות ומפגשים
מקצועיים שיגדילו את הרווחים שלך מהעסק.
הכנס השנתי שלנו לבעלות עסקים ,שמתקיים
מידי שנה בחודש סיוון ,ומכפיל את עצמו בכל
שנה ,מגלה לנו את הצימאון שקיים בקהילה ואת
הצורך הגדול .אנו שמחים להיות פלטפורמה
לקהילת בעלות עסקים חרדיות שכל אחת
מקבלת וגם נותנת ,נעזרת וגם תורמת ,לומדת
וגם מלמדת ופעילה בקהילה לקידום העסקים
ופרנסת המשפחות”.
וטיפ חשוב לסיום.
“אנשים רבים עם רעיון ומעוף יוזמה ורצון
טוב ,מבקשים כיום לפתוח עמותה”“ .חשוב
להבין שהדבר הבא בעולם התרומה לחברה
אינו עמותה ,כי אם עסק חברתי – תתרום וגם
תרוויח! בתמך מתקימים מאיצי יזמות חברתיות
באנגלית ובעברית תוך שיתוף פעולה עם גופים
מקצועיים בתחום .חשוב לדעת שקיימים
מענקים וקרנות ממשלתיות גם עבור עסקים
חברתיים ,כך שעמותת תמך תעזור לכם להיות
עסק ,לתרום לרווחת הקהילה ,להרוויח ולהצליח
ביעוד שלכם”.

