לפרוץ את תקרת הזכוכית | מטרת העל שחרטה 'תמך' על דגלה
הינה מתן הזדמנויות לתעסוקה לכמה שיותר נשים חרדיות

הדרך לתעסוקה
רצופה ב'תמך'

נשים רבות אוצרות בתיקן האישי חלומות נפלאים ,רצון להצלחה והגשמה וכמיהה
לאפיק של פרנסה ,אך לא כולן רוכסות את התיק ומכתפות אותו במרץ על כתף ,לא
כולן יוצאות מדי יום בשמחה ולא כולן נרדמות בלילה בשלווה > המרחק בין האישה
החרדית לתעסוקה ,נעוץ באבני נגף אמתיות ומדומות ,שנערמות ומזדקרות בצדי
השביל ,משעולים ,קמשונים ,גומחות ותלוליות > 'תמך' מפלסת דרך

חני לזר

כ

ואב לפגוש נשים חרדיות
מוצלחות וכריזמטיות שטרם
מצאו מנוח לכף רגלן
בתעסוקה יציבה ומפרנסת,
רק משום שלא הצליחו לעבור
מהמורות ומכשולות שבעזרת
ידע מתאים לבטח היו יכולות
לפסוח עליהם קלות.

יותר תעסוקה ליותר נשים

מגזין תעסוקה ולימודים

מטרת העל שחרטה 'תמך' על דגלה הינה מתן הזדמנויות לתעסוקה
לכמה שיותר נשים חרדיות .לשם כך ,מעניקה עמותת 'תמך' מעטפת
מקצועית וארגונית למאות נשים שכירות ועצמאיות ,המבקשות
לפרוץ את 'תקרת הזכוכית' ולמצוא פרנסה מכובדת ויציבה,
ומעמידה מגוון של קורסים והכשרות ,סדנאות וקבוצות תמיכה,
ייעוץ יחידני ורישות חברתי 'נטוורקינג' .ובסופו של יום מקבלת
האישה החרדית את כל המענים המובהקים לתעסוקה פוטנציאלית.
גב' שיינדי באב"ד ,מנכ"לית 'תמך' משקיעה את מרב המשאבים כדי
להמציא את בשורת הפרנסה ופתרון התעסוקה לעשרות ומאות נשים
ובנות ,אימהות ורעיות בישראל .לאחר כל רעיון חדש שקורם אצלה
עור וגידים ,תיכף היא מפציעה עם רעיון נוסף ,המשותף לכולם :סיוע
לעוד נשים להגשים את חלומן ,לצאת מדי בוקר לעבודה ,ולשוב עם
חיוך של סיפוק ,וגם שכר בצידו.
זרועותיה המקצועיות של 'תמך' מגיעות לפרישה ארצית רחבה
במטרה להגיע לכמה שיותר נשים .הנה ,רק באחרונה נהנו ריכוזי
אוכלוסייה חדשים מכנסי השקה והכרה המציינים כי חלום התעסוקה
קרוב יותר מתמיד .יצוין ,שגם נקודות קטנות וצדדיות(!) על פני
המפה ,כדוגמת הר יונה או קריית גת ,נחשפו לבשורה החברתית-
כלכלית .וכמובן זוהי רק יריית הפתיחה.
לאור קריאת המצוקה של מחפשות העבודה הנואשות ,ועמיתותיהן
היוצאות אל השוק הסוער הזה ,מעמידה גב' רותי סירוטה ,מנהלת
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פרויקטים ב'תמך' ומובילה את תחום 'טרום תעסוקה' ,סקאלה רחבה
של שירותים מקצועיים ,החל מסימולציה של ראיון עבודה ,הכשרות,
סדנאות ,קורסים ועד לבניית סביבת עבודה תומכת המתאימה
לאישה החרדית.
העובדות בשטח מגלות כי שירותים אלו מהווים את הגשר המחבר
בין האישה החרדית אל התעסוקה המיוחלת ,ומסייעים להגיע אל
המקום הזה בבטחה.

הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונית
מדי שנה מסיימות מאות בוגרות 'בית יעקב' את חוק לימודיהן
בתעודה ובהצלחה ,הן מוכשרות וחרוצות ומלאות באמביציה
להשתלב ולהתקדם ,אלא שאז עולה הצורך הבלתי נמנע והוא :קיום
ראיון אישי פנים מול פנים ויצירת רושם מקצועי ומשכנע .ראיון
לצורך קבלה לעבודה הוא אחד הטריגרים המפילים את חתתם על
בנות רבות .לא פעם הן עוברות את השלב הזה בחוסר הצלחה ,לא
משום שאינן מקצועיות או מוצלחות ,נהפוך הוא ,יש להן יכולות
ועוצמות ,אלא ,שמחוסר ניסיון הן לא יחצנו את זה נכון.
את אבן הנגף הזו מציעה גב' סירוטה להסיר מהדרך ,עוד לפני שהן
אורזות תיק ויוצאות אל השטח .אחד מן השירותים הייחודיים של
'תמך' מיועד לבנות הסמינרים ומטרתו היערכות לראיונות עבודה.
"אנו מביאים מראיינים מקצועיים מעולם ההיי-טק ומעולם משאבי
האנוש" ,מציינת גב' סירוטה" ,והם עורכים ראיונות אישיים לבוגרות.
הבנות רואות את חברותיהן בשיקוף מלא מתראיינות כביכול ב'זמן
אמת' ,ומחכימות מכך דרכי הגשה וצורות התבטאות שונות".
והדובדבן שבקצפת :כל מרואיינת מקבלת לידיה דף משוב בחזרה
ובו סיכום קצר על הראיון שהעניקה ,מה היה נכון ומה טעון שיפור.
יצוין שמרואיינים אינם רשאים להגיש משוב למרואיינים לאחר ראיון
אמת .לדוגמה 'הנך חסר ביטחון'' ,תשובותיך היו דלות' .ולכן ,כאן
מרוויחות הבנות הערכת מצב אישית בהזדמנות חד פעמית .וכעת,
הן מרגישות ערוכות כדבעי לגשת אל הראיון המיוחל ,שהרי בעצם
כבר עברו זאת פעם אחת ,והשלב הזה איננו אבן נגף פוטנציאלית.

פותחים צוהר לעולם העבודה
זוכרים את הבולים שהדביקו פעם הפקידות במשרד בקצה הלשון?
ואת גיליונות המעקב שהייתה המזכירה הרפואית ממיינת במגירות
לפי סדר האל"ף בי"ת? את דפי ה'קופי' ששכפלו את סיכום הפגישה?
ואת דפי הגלילה שביקשה ה'בוסית' להזמין לפקס?
מסתבר שהעולם הטכנולוגי רץ קדימה בקצב מסחרר ועמו הכלים
המקצועיים ודרישות הסף .מזכירה שהייתה בעבר מושא להערצה,
הודות לזריזות ידיים וכתב נהיר במיוחד ,יכולת הבעה וסדר מופתי,
עלולה למצוא עצמה היום מדשדשת מאחור ,מול דרישות של הכרת
המחשב ותוכנות אופיס מתקדמות.
או לחילופין ,אישה נמרצת השואפת להקים עסק עצמאי משל
עצמה ,עלולה לגנוז את החלום ושברו ,רק משום חוסר התמצאות
במחשבים.
בדיוק עבור הנשים הללו מציעה 'תמך' מערכת קורסים מקצועיים
במחשבים החל מהכרה ידידותית של המחשב ועד לתוכנות
מתקדמות יותר.
הקורס מתאים לנשים מבוגרות המפרנסות מזה שנים ונדרשות
לרכוש כלי בסיסי זה ,כדי להעמיק ולהתקדם .לצד נשים ובנות
צעירות הרוצות שתיפתחנה בפניהן אפשרויות תעסוקה ,אשר
מחשבים הינם מפתן הסף שלהן.
חלק נוסף משירותי 'טרום התעסוקה' של 'תמך' הוא מערך
הקורסים באנגלית ,המועבר בשתי פלטפורמות:
הפלטפורמה הראשונה זוהי שפת האנגלית ההייטקיסטית .כלומר,
מילים ומונחים שכל איש מקצוע בעולם ההייטק משתמש בהם ,החל
ממתכנת פשוט ועד למפתח סטרט אפ בכיר .את השפה הזו לומדות
הנשים בקורסים השונים.
הפלטפורמה השנייה 'אנגלית מדוברת' ,זוהי שפת היומיום ומיועדת
בעיקר לנשים המעוניינות לפתוח עסק עצמאי כדוגמת יבואניות או
יצרניות בחו"ל .הקורסים הללו מעניקים לנשים ביטחון ואומץ לצאת
לדרך ולנהל תקשורת בינאישית טובה גם בשפה האנגלית.

התמחות מוכחת בשטח
ויש גם את אלו שלמדו בהצלחה וגם קיבלו תעודה ,הוכשרו אל
המקצוע והפגינו בו הצטיינות ,אבל עכשיו חסרה להן ההתמחות .אין
להן עדיין את הניסיון המעשי ,זה שישכנע את המנהלים העתידיים
שכדאי להבטיח את מקומן ,ומהר.
גם לסוגיה זו התייחסו ב'תמך' בכובד ראש .הנה עדותה של גב'
סירוטה" :אנו מאפשרים למתכנתות חדשות לעבור אצלנו את
ההתמחות .בפרויקט ייחודי שגיבשנו מגישות עמותות בקשות
לפרויקטים שונים ,המצריכים פיתוח תוכנה מובנה מותאם אישית.
המתכנתות מקבלות את הבקשות ,כל אחת בהתאם לכישוריה
ולזמן הנדרש ,ונרתמות למשימה .משך הפרויקט כשלושה
חודשים ,כשבסיומו מוזמנות העמותות לקבל לידיהן מוצר מוגמר,
והמתכנתות חובקות לשמחתן ניסיון מעשי בהייטק".
כאשר הושלם הפרויקט הקודם ,היה מדהים לראות בחוש כיצד
התקבלו כל המתכנתות המשתתפות ,אחת אחת ,למקומות עבודה
מבוקשים ונחשבים ,מאה אחוזי השמה .לא אחוז אחד פחות.
כיום ,לאור ניסיון מוצלח במיוחד ורייטינג גבוה ,עומד פרויקט
ההתמחות בפני השקה שנייה .וגב' סירוטה שוקדת בימים אלו על
הפרטים האחרונים ,הישורת האחרונה לפני הובלת הפרויקט הנוסף.

סיעור מוחות וקירוב לבבות
אחת מן הבשורות הנפלאות שמביאה 'תמך' לציבור הנשים
העבדות היא 'סיעור המוחות' המקצועי ,קבוצה מגובשת של
מתכנתות ,נפגשות אחת לשבוע ומפתחות ביחד רעיון שהיה מונח
להן בארסנל .לכל קבוצה מוצמדת מנטורית המלווה את התהליך
ומפרה את החשיבה כדי להגיע אל מוצר מוגמר .הקבוצה נפגשת
לזמן מוקצב ומוגדר מראש ,מעבר לתוכנית הלימודים .כשבסופה
של הדינאמיקה הן מפתחות אפליקציות ותוכנות סטארט-אפ שונות.
פרויקט זה מהווה קרש קפיצה משמעותי במושגים של עולם התכנות
והייטק.
ודרך אגב ,בקרוב מאוד תשוכפל החוויה המצמיחה הזו גם לעולם
הגרפיקה.
אם בנושא קבוצות עסקינן ,הרי שכאן המקום להעלות על נס את
קבוצות ה'נטוורקינג' הנודעות והנחשקות ,לנשים המנהלות עסק
עצמאי בניהולה של גב' מירי גרין .את ההצלחה הזו ,ביקשו להעביר
ולפרגן למאות נשים שכירות ,המתמודדות יומיום עם קשיים
אופייניים בסביבת העבודה ,ובכלל.
"אמת ,מצוקת השכירות קיימת ופועמת" ,מודה גב' גרין" .איננו
יכולים להחשות ולשבת מולה בידיים שלובות .כבית חם ותומך
לעובדת החרדית ,אנו מרחיבים את שטח הפעילות ונותנים מקום
אוהב ובטוח לכל השכירות בארץ שהן רבות מספור ,וקשייהן
הנורמטיביים לא פחות מכך".
קבוצת 'נטוורקינג' לשכירות זוהי ללא ספק התשובה ההולמת
והמקצועית ביותר ,ומול שרשרת התגובות הנלהבות אין צורך
בעדות נוספת כי מדובר בתהליך נכון ובפריצת דרך אמתית ונדרשת.

פרילנסריות ,חשבו גם עליכן
את החשיבה על פרילנס החלו ב'תמך' עוד לפני שאתן חשבתן עליו...
"לא כל אחת יכולה להחליט להיות פרלנסרית בבוקר בהיר ,אך בתור
אימא שמגדלת משפחה זה עשוי להוות פתרון נפלא" ,אומרת גב' גרין,
שכאמור מנהלת פרוייקטים בתמך.
פעמים רבות נופלות הפרילנסריות בין הכיסאות ,הן לא בדיוק עצמאיות,
אבל גם בהחלט לא שכירות .אז מה הן כן? ואיך זה עובד?
גב' איטי רבינוביץ המובילה את הפרויקט מגלה כי ניתן בהחלט להעשיר,
ללמוד ולהתקדם למקום הבא במסגרת פרויקט הפרילנס .התוכנית
מעניקה כלים במה להתמקד ,כיצד לתמחר עבודה? איזה פרויקט
כדאי לקחת לבצוע? אילו תנאים סוציאליים יש להן אם בכלל? כל זאת
ועוד ,תקבלנה גרפיקאיות ,אדריכליות ומהנדסות תוכנה (פרילנסריות)
בסדנאות מקצועיות מבית 'תמך'.
גם לדוברות אנגלית מגיע ליהנות מן התכנים הללו ,והחידוש הוא:
סדנאות באנגלית לפרילנס ,פתוחות למגוון מקצועות :צילום ועריכת
וידאו ,עיצוב פנים ,סופרות ,תכנות ועוד.
גב' סירוטה משתפת אותנו במיזם נוסף" ,אנו מגבשים קבוצת נשים
ומקשרים אותן למקום תעסוקה פוטנציאלי ,מקום המזהה את ה'ערך
המוסף' של העובדת החרדית .אנו יוצרים קשר עם מעסיקים ומציגים
בפניהם את צרכיה המיוחדים של העובדת החרדית ובניית סביבת עבודה
תומכת המתאימה לאורח חייה .בכך אנו מכשירים עבור מאות נשים
המבקשות לצאת לעבודה את סביבת העבודה העתידית שלהן".
המ(נ)טרה שלנו היא" :לא לוותר על ערכים ,ואף על פי כן להתפרנס
בכבוד!"
ואת 'גשר הזהב' שמוביל לשם ,הם כבר הקימו בהצלחה...
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