
 

 

 
 :מי אנחנו
את המקלט לנשים בירושלים. המקלט פועל בחסות ובפיקוח משרד מפעילה "אישה לאישה" עמותת 

פועל למען רווחתן של נשים שנפגעו מאלימות מצד בני זוגן, ולמען ילדיהן, אשר ו העבודה והרווחה
 גדלו בצל האלימות ונפגעו ממנה במישרין או בעקיפין.

 
מות פיזית, מינית, נפשית, מילולית וכלכלית. הן נתונות במעגל בלתי נשים מוכות הן קורבנות לאלי

 פוסק של אלימות מבלי יכולת להיחלץ ממנו או להפסיקו.
, החל מכניסתן למקלט תקופה כה קשה ורבת משמעות בחייהםהמקלט נערך לעזור לנשים ולילדים ב

 ועד ליציאה ממעגל האלימות וחיים עצמאיים בקהילה.
 

מחסה וביטחון פיזיים ונפשיים לכל אישה בלי הבדל דת, גזע, לאום, גיל, השכלה ומצב המקלט מעניק 
מופנות על ידי שירותי הרווחה, המשטרה, חדרי מיון ומרכזי חירום.  מכל חלקי הארץ, כלכלי. הנשים

הנשים נמצאות במצב של משבר, מצוקה קשה, תחושה של חוסר אונים, חרדה ובלבול. במצב דומה 
 ם ילדיהן, אשר נאלצים לעזוב את סביבת חייהם המוכרת ולהגיע אל הלא ידוע.נתונים ג

 
 

 אליה מיועדים הסטודנטים: התוכנית
מפעילה בקהילה דירות המיועדות לנשים הבוחרות גם  עמותת "אישה לאישה"בנוסף למקלט,  

יווי ותמיכה תכנית שיקום, ל במסגרת זו, העמותה מפעילה )דירות מעבר(. להתחיל בחיים עצמאיים
מטרת התוכנית ליצור לנשים תנאי קיום מאפשרים ומקלים, שיהוו גורם . לנשים אשר שהו במקלט

-המקלט מספק ליווי טיפולימניע ומעודד התחזקות, התפתחות והתקדמות לקראת מימוש רצונותיהן. 
 שיקומי לאישה ולילדיה, הכשרה מקצועית, מימוש זכויות ועוד. 

 
ההתמודדויות המהותיות והקשות היא עם הילדים, הזקוקים לעזרה ולתמיכה במסגרות אחת 

הלימודיות, בקשר עם האב ובהסתגלות לצורת החיים החדשה. במסגרת זו נבנות תכניות התערבות 
לרווחת הילדים תוך שיתוף וקשר עם גורמים מטפלים בקהילה. במשך שהותם בדירות המעבר, זוכים 

  .פול נפשי, על פי צורכיהם וכן לתגבור בלימודים ועזרה בשיעורי ביתהילדים להמשך טי
 

 מה אנחנו מחפשות: 
עד  4לתוכנית דירות המעבר וילדים בקהילה, אנו מחפשות חונכים/ות לילדים בדירות ובקהילה מגיל 

ואילך(. ילדים  16:00. החונכות תהיה פעם בשבוע למשך שעתיים בשעות אחה"צ )מהשעה 18גיל 

 חוו פגיעה בבית ולכן מתקשים ביצירת קשר ואמון באחר.  אלו

טיפולי, כלומר שתספק מודל לילדים, אוזן קשבת, ותסייע לילדים בהתמודדות -החונכות בדגש חברתי

 עם החיים בקהילה ושיקום האמון של הילדים בדמות בוגרת. 

דרושה יצירתיות החונך/ת שלנו צריך/ה לאהוב ילדים, לדעת להקשיב ולספק תמיכה רגשית, 

 וסבלנות. דוברי עברית או ערבית.

המקלט יספק הדרכה אחת לשבועיים, למשך שעה וחצי. ההדרכה תועבר על ידי אחת מנשות הצוות 

 הטיפולי )עובדת סוציאלית, מטפלת רגשית(.

  


