מרכז "מענה" שהוקם בשנת תשע"ד על ידי עמותת "ביחד" ,הוא הגוף היחיד בארץ שנותן לבעלי תשובה
אפשרות לקבלת יעוץ ,הדרכה וסיוע בכל אתגרי החיים ,באופן המותאם לתנועת התשובה .היעוץ וההדרכה
ניתנים ללא תשלום ומימון הפעילויות מגיע מתרומות בלבד .הארגון מנוהל ע"י הרב דן טיומקין והרב
עופר גיסין ,בהדרכתם של הגאון הרב מרדכי אוירבך והרב אורי זוהר.

* עשרות פניות יומיות לקו טלפוני לסיוע ויעוץ * מאות נערים ונערות ששובצו למוסדות חינוך * עשרות
זוגות שהופנו וקבלו טיפול זוגי מקצועי )בחינם או מסובסד( * מאות אנשים שקבלו יעוץ אישי בתחום
התעסוקה * עשרות סדנאות חינוך ותעסוקה עם הרב אורי זוהר ורבנים נוספים * הסברה והדרכה
בתכנית שבועית ברדיו "קול ברמה" ובאמצעים נוספים
המלצת הגאון רבי מרדכי אוירבך שליט"א
)רב קהילת "אביר יעקב" תל אביב(
הנני מכיר מקרוב את ידידי היקרים רבי עופר גיסין ורבי דן טיומקין שיחיו ,העומדים בראש ארגון
"מענה" ,אשר מתעסקים שלא ע"מ לקבל פרס בנושא כאוב מאד .כי ביחד עם התופעה המרנינה שהמונים
מתקרבים לתורה ומצוות ,עם הזמן נוצרו בעיות חמורות במשפחות שהתקרבו והם יראים ושלמים,
נקלעים במצוקות שונות הן בגידול הילדים והן במצב הכלכלי וכו' וכו' והאנשים הנ"ל מסורים בכל לבם
וידם עסוקה יום ולילה במציאת פתרונות לנושאים הנ"ל וכל זה כרוך בהוצאות מרובות .ולאחרונה נקלעו
במצוקה כספית אשר מאיימת על המשך עבודת הקודש שתפסק חלילה וחלילה .ע"כ כאשר אני קרוב
לנושא ,אבקש בכל לשון של בקשה לנדיבי עם להרים ידם בתרומת הקדש ביד רחבה וברוח נדיבה.
המלצת הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א
)ראש ישיבת סלבודקה וחבר מועצת גדולי התורה(
גם אני מכיר את הרב דן טיומקין שליט"א ויודע מסירות נפשו לעזור משפחות שחזרו בתשובה להתמודד
עם הבעיות שלהם ,ורבים הם .והארגון שלו מאד מאד חשוב להציל המון בחורים בני בעלי תשובה מלרדת
ח"ו מדרך התורה .ואין לתאר גודל המצוה לעזור בנדיבות לב לארגון של הרב טיומקין .וכל העוזרים
יתברכו ממקור הברכות ברוב הצלחות וברכות ברו"ג
המלצת הרב אורי זוהר שליט"א
אני מכיר אישית את הרב דן טיומקין ואת הרב עופר גיסין ,שהקימו ומנהלים את עמותת "ביחד  -תנועת
בעלי התשובה בישראל" ,בה גם אני חבר ,ואת מרכז ההדרכה והסיוע "מענה" .הרב דן והרב עופר נאמנים
עלי כבעלי נסיון רב בסיוע והדרכת בעלי תשובה ,ואני מעיד שהם עזרו עד היום למאות רבות של משפחות
יקרות בעניני שלום בית וחינוך ילדים והכונה תעסוקתית והתאמת קהילות ועוד .פעילותם מועילה מאד,
לותיקים ולצעירים ,ולכן מצוה גדולה לעזור להם ולהיות שותף בפעילותם המבורכת.
המלצת הרה"ג ר' שמואל טל שליט"א
)ראש מוסדות "תורת החיים" ,יד בנימין(
לכל מאן דבעי ,הריני ממליץ בחום לתרום לארגון "מענה" שתורם רבות למען קהילת בעלי התשובה ואני
אף עומד בקשר רציף בנושאים שונים עם ראשי הארגון היקרים שעושים ימים כלילות למען עם ישראל ,מי
שיוכל לתרום לארגון שעומד בפני סגירה בעקבות קשיים כלכליים  -יבורך מן השמים!
המלצת הרה"ח ר' שמעון טייכנר שליט"א
)מחשובי רבני חסידות ברסלב(
הנני להמליץ מעומקא דליבא לבוא לעזרת ד' בגיבורים הלא הם ידידי היקרים הרב עופר גיסין שליט"א
והרב דן טיומקין שליט"א ,העוסקים במלוא מרצם שלא ע"מ לקבל פרס בהצלת נפשות ממש .הלא המה
נפשות משפחות ויוצאי חלציהם של הזוכים לחזור לצור מחצבתם בתשובה מאהבה ויראה באמת .אשר
כידוע לי מקרוב ,שהם מתמודדים בהתמודדויות קשות במאמציהם לגדל ילדיהם לתורה ומצוות ,בזמן
שהמתירנות שוטפת את העולם וחודרת לכל בית יהודי ר"ל .וידידי הנ"ל מנסיונם הרב עתיר הצלחות
פועלים ללא לאות בעידודם הכוונתם והתאמתם למוסדות התורה ,ובפתרונות לבית מאוזן רוחנית
וכלכלית ,וכמובן כל זה עולה בהון רב .על כן מצוה רבה והכרחית כיום ,לתמוך בהם בתמיכות הגונות
להמשיך בעבודתם הק' .אנא ,כל אשר בכוחכם עשו שלא יעצרו חלילה פעילותם ,אלא יפרחו וישגשגו
ויוכלו לתת מענה טוב לכל הפונים הרבים אליהם.
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