מעון חירום לנשים
דו"ח פעילות שנתי – 2012
עמותת מעון חירום לנשים ,המפעילה מקלט רב-תרבותי לנשים מוכות וילדיהן ,המשיכה
בפעילותה למען נשים וילדים ,קורבנות האלימות במשפחה ,בשנת  .2012בשנה זו שהו
במקלט  65נשים ו 100-ילדים .בנוסף ,בדירת המעבר המנוהלת ע"י העמותה שהו  3נשים
יחד עם חמשת ילדיהן.

נשים ששהו במעון משכי זמן של למעלה מ 3-חודשים זכו לטיפול רגשי אינטנסיבי וסל
שירותים ופעילויות נרחב ,שנראה היה שתמכו בהתפתחותן של הנשים וביכולת שלהן לבחור
בחיים נטולי אלימות.

בשנה זו  32נשים )כ 50%-מסך השוהות( שהו במעון תקופה של פחות מחודש –  11מהן
קיבלו טיפול קצר – אך יצאו בהתאם ליעדים שהוצבו מראש.

אנו מלאות סיפוק מכך שהרוב הגדול של הנשים ששהו במעון ב 2012-בחרו
באופציות של חיים ללא אלימות )מתוכן  7המשיכו את שהותן במעון גם בתחילת
.(2013
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שינויים וחדשות 2012 -


פרוייקט חינוך שנכלל בתוכנית הילדים גדל והתרחב ,והקשרים עם בית הספר העמיקו.
כל ילד בגיל ביה"ס קיבל עזרה פרטנית בהכנת שיעורי בית ,בהתאם לרמתו ויכולותיו.



גם בשנת  2012טיפלנו במספר נשים ,מהגרות עבודה חסרות מעמד חוקי בישראל,
שלהן ילדים מבני זוג ישראלים ,אך בני הזוג לא רשמו את הילדים כישראלים ,ולכן לא רק
האמהות אלא גם הילדים היו חסרי זכויות בסיסיות שהמרכזית שבהן היא ביטוח
בריאות.



במהלך השנה קיימה העמותה תוכנית אינטנסיבית של הדרכת צוות והשתלמויות,
במסגרתה זכו להדרכה כל נשות צוות המעון .כחלק מתוכנית ההשתלמויות ,צוות נבחר
מטעם המעון השתתף בקורס "הערכה" של "מתן – משקיעים בקהילה" שמטרתו היא
לשפר את כישורינו להערכת תוצאות הפעילויות השונות שמתקיימות במעון.



עמותת מעון חירום לנשים חידשה את "תו האפקטיביות" מטעם ארגון מידות.



גם השנה ,עמותת מעון חירום לנשים אירחה סטודנטים לרפואה מספר פעמים בשנה,
ויצרה קשרים עם מספר רופאים שהתנדבו לסייע לנשים וילדים במקלט ,שאין ולא היה
להם ביטוח רפואי מכיוון שהם חסרי מעמד חוקי בארץ.

עיקרי הפעילות במקלט – 2012
במהלך השהות של הנשים והילדים במקלט ,מעון חירום לנשים מספק להם קורת גג ,מזון
ולבוש ,ומגוון שירותים ופעילויות שמטרתם לטפל בנשים ובילדים ולעזור לנשים לבחור בחיים
ללא אלימות עבור עצמן ועבור ילדיהן.

פרוייקט העצמה והכנה לחיים נטולי אלימות
פרוייקט זה כולל מגוון פעילויות שמטרתן מחד ,לספק לנשים תמיכה רגשית ולשקם את
דימויין העצמי ומאידך לספק להן כלים מעשיים להתמודדות עם חיים עצמאיים.
פעילויות הפרוייקט בשנת  2012כללו :טיפול רגשי פרטני ,קבוצת התפתחות אישית שעסקה
בעיקר בענייני הורות ואמהות ונפגשה אחת לשבוע בשעות הערב ,קבוצת למידה בשיטת ה-
 C.B.T.שעסקה בלמידת כישורי חיים חיוניים ,שיעורי עברית ,סדנאות העצמה והעשרה
)סדנת שינה ,עזרה ראשונה והחייאה ,בריאות האשה ,בטיחות ילדים בבית ,תזונה נכונה,
היערכות לרעידת אדמה ועוד( ,חוגי יצירה ,פעילות גופנית נכונה )פילאטיס( ,יום של טיול
וסיור לנשים בלבד ,טיולים ובילויים של הנשים והילדים ,ליווי נשים בתהליך ההשתלבות
בעולם התעסוקה ועוד.
חשוב לציין כי במהלך השנה ,צוות התוכנית שם דגש על תמיכה וסיוע פרטני לנשים ,בכל
תחום שהן נדרשו לו ,לקראת יציאתן לחיים עצמאיים וגם לאחר יציאתן מהמקלט .כך למשל,
עבור חלק מהנשים גייסנו תרומות של תכולת בית שלמה ,עזרנו במציאת עבודה ובמו"מ עם
המעסיק ,ליווינו את הליך קליטת הילדים במסגרות חינוכיות ,עזרנו בחיפושים ובמו"מ
לשכירת דירה ,קישרנו בין הנשים לבין הגורם הטיפולי שילווה אותן בהמשך ועוד.

מכתב תודה יצירתי מאחת השוהות במעון ב2012 -

פרוייקט חינוך ,תמיכה ,טיפול והעשרה בילדים
הפרוייקט מספק מגוון שירותים לילדים השוהים במעון עם אמהותיהם ונפגעו מאלימות
בביתם .חלקם מחשיפה לאלימות נגד אימם בלבד וחלקם מהתעללות שעברו בעצמם ואף
מאלימות מינית.

הפעילויות כללו :הפעלת גן ילדים בשטח המקלט ,טיפול רגשי )פרטני ו/או דיאדי ו/או
קבוצתי ו/או טיפול באומנות( אחת לשבוע לכל ילד מעל גיל  4ע"י עובדת סוציאלית ,חוג
בעלי חיים ,חוג יוגה – לילדי הגן  ,חוג ריתמוסיקה – לילדי הגן  ,מסגרת פעילות מעשירה
בחופשת הקיץ ובחופשות החגים ,הפעלת מרכז למידה שכלל שיעורים פרטיים ע"י מורים
מקצועיים וליווי ותמיכה לימודיים קבועים ע"י צוות הפרויקט ,ליווי ילדי ביה"ס בהשתלבותם
במסגרות חינוכיות מתאימות ,אבחונים דידקטיים ופסיכולוגיים ,מסיבות בחגים ובימי הולדת,
פעילויות פנאי בשעות אחה"צ – מדי יום ,ביקור בהצגות ובסרטי ילדים ,יציאות לגן חיות
ולמדעטק ,ביקורים בבריכת שחיה ובחוף הים ,טיולים וימי כייף ועוד .בנוסף ,כל אם קיבלה
הדרכה הורית פרטנית וקבוצת הנשים הטיפולית דנה רבות בנושאי הורות.
היוצרים הצעירים

פרוייקט דירת מעבר
השהות של נשים וילדיהן בדירת המעבר מהווה שלב מעבר בין החיים המוגנים במקלט,
לבין חיים עצמאיים לחלוטין .במהלך השנה שהו בדירת המעבר  3נשים יחד עם חמשת
ילדיהן.
ראוי לציין כי במהלך השנה קיבלנו הצעה לתרומה מפתיעה ונדיבה – אפשרות לתת לאשה
עם ילדיה שיוצאת מהמעון לדיור עצמאי להתגורר במשך שנה בדירה בחיפה – ללא תשלום
שכר דירה .הודינו לתורמת הנדיבה והיצירתית ושיבצנו לדירה אשה שהתכוננה ליציאה
מהמעון ,והחסכון בשכר הדירה למשך שנה מאפשר לה להתקדם בעבודה ולבנות חיים
עצמאיים עבור עצמה ועבור בתה.

פרוייקט ייעוץ וייצוג משפטי
במהלך שנה זו 24 ,מהנשים ששהו במעון נעזרו בשירותי ייצוג משפטי ,בעיקר בנושאים של
משמורת ילדים ,מזונות ,סדרי ראייה ,תביעת אבהות וגירושין.
שאר הנשים לא השתמשו בשירותים משפטיים ,חלקן עקב שהות קצרה מאוד במעון )פחות
מחודש( ,וחלקן – נשים ערביות שסבלו מאלימות שמצד בני משפחה שאינם בני זוג )אחים,
אבא ,אמא( לא נזקקו לטיפול משפטי.
 12מהנשים יוצגו ע"י עו"ד מטעם המעון ,והשאר ע"י עו"ד שונים.
בנוסף ,עורכת הדין שלנו המשיכה גם השנה ,במסגרת הפרוייקט ,לייצג  8נשים ששהו
במעון בעבר ,וענייניהן המשפטיים טרם הוסדרו עם יציאתן מהמעון.
במהלך השנה ,שלוש נשים ששהו במעון נהנו מהסעיף בחוק עבודת נשים ,המקנה לאשה
מוכה השוהה במקלט זכות לשמור על מקום עבודתה למשך שנה של היעדרות או לקבל
מהמעביד פיצויי פיטורין .

התנדבות ותרומות
בשנה זו זכינו לתמיכה גדולה מהקהילה הסובבת את המעון .ארגונים ,חברות ואנשים
פרטיים בחרו להתנדב ולתרום למעון ציוד ,מוצרים ,שירותים ,פעילויות וכסף .בנוסף ,כ50-
סטודנטים מתנדבים ,תלמידי מחויבות אישית מביה"ס ליאו-באק ומתנדבים משירות לאומי-
אזרחי פעלו במעון ותרמו רבות להעשרת הילדים ולכך שהילדים נהנו מתשומת הלב של
מבוגרים מיטיבים במשך שעות הצהריים והערב.

תודות
אנו מנצלות הזדמנות זו להודות לכל מי שתרמו לעשייה למען הנשים
המוכות וילדיהן:
 צוות המקלט המסור
 צוותי הפרוייקטים
 משרד הרווחה התומך בפעילותנו – מקצועית וכספית
 ועדת ההיגוי
 הועד המנהל
 ועדת הביקורת
 תורמים מכל קצוות הקשת – קרנות ,חברות ,ואנשים פרטיים
 מתנדבים ומתנדבות שנותנים את הנשמה

המשך תמיכתכם  -חיוני לפעילותנו!
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