תוכנית ׳אחותי׳

מה יפו פעמי בת ציון (ע”ר)

רקע
העיר יפו תופסת מקום מרכזי במרחב התרבותי במדינה ובגוש דן במיוחד .לעיר צביון מיוחד
ומורכב ומתגוררת בה אוכלוסייה משכבות סוציו אקונומיות שונות  -ממשפחות קשות יום
ועולים חדשים ועד לאליטה כלכלית ,שמנה וסולתה של תל אביב-יפו.
ביפו מתגורר ריכוז גדול של בני העדה האתיופית ,בעיקר עולים "טריים" מהשנים האחרונות.
רבים מהמבוגרים אינם דוברים עברית ,והנוער גדל לעיתים קרובות באופן עצמאי וללא סמכות
הורית ודמות בוגרת חיובית וערכית .כתוצאה מכך ,הנוער בשכונה מוגדר כנוער בסיכון גבוה,
ואחוזים ניכרים מצעירי השכונה מתדרדרים לאלכוהול ,סמים ופשע.
מדרשת יפו לנשים שמה לה למטרה לפעול להעצמת נערות ונשים צעירות ,רובן בנות העדה
האתיופית .לשם כך הקימה המדרשה את תוכנית 'אחותי' ,המעניקה לבנות מסגרת והכוונה
המסייעת להן לנתב את חייהן מתוך עוצמה :להאמין בעצמן וביכולתן להצליח ,ללמוד במסגרות
אקדמאיות ,להשתלב בעבודה הגונה ,לבחור בן זוג איכותי והכל מתוך לב אוהב ויד מחבקת.
תוכנית זו עונה על הצורך בליווי הבנות שסיימו את הלימודים במסגרות החינוך ומאז אותן שנים
נותרו ללא כל מסגרת תמיכה וליווי .מיקוד התוכנית באותן שנים ( )18-25הוא קריטי שכן אז
יקבלו את ההחלטות המשמעותיות שישפיעו על המשך חייהן .התוכנית מיועדת לבנות נבחרות,
אשר מסוגלות להצליח ולהגיע להישגים גבוהים ,אך לא פחות חשוב מכך ,יכולות להוות מקור
השראה לבני משפחתן ולאוכלוסייה יוצאת העדה האתיופית כולה .באופן הזה ,ההשקעה
בבנות אלו מקרינה ומשפיעה על הקהילה כולה .התכנית הוקמה בשיתוף עם פרוייקט "שיקום
שכונות" של משרד השיכון ועיריית תל אביב.

יעדי פעילות שנה ראשונה:
•ערב לימוד שבועי בן שלוש הרצאות בנושאים שונים להעצמת הבנות ברוח היהדות.
•ערב לימוד והכשרה לקראת לימודים אקדמאיים ובניית קריירה ,במתכונת שבועית.
•׳חברותות׳ אישיות וליווי אישי מנשות הקהילה.
•פעילויות מיוחדות סביב מעגל השנה ומפגשים עם דמויות מיוחדות ומעוררות השראה.
•שבתות גיבוש.

יעדי שנה שניה:
•הקמת קבוצה צעירה המיועדת לבנות בגילאי תיכון.
•פיתוח מערך ליווי ותמיכת המשך לבוגרות המדרשה.
•הוספת קורסים מקצועיים ואקדמיים לצורך שילוב הבנות במעגל העבודה.
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יעדי שנה שלישית:
•גיבוש ויצירת קבוצה מובילה מתוך בוגרות המדרשה בקהילה המקומית.
•הקמת מערך הכוונה ומלגות לקורסים אקדמאיים ומקצועיים לשילוב הבנות.
•הרחבת פעילות הבנות במעגלי עשייה בקהילה.

תקציב התוכנית לשנה ראשונה
מרצים

₪ 12,000

רכזת תוכנית ומדריכה

₪ 60,000

אירועים חווייתיים

₪ 20,000

תוכנית הכוונה תעסוקתית והכנה לאקדמיה

₪ 28,000

סה”כ שנתי

₪ 120,000

תקציב התוכנית לשנה שניה
מרצים

₪ 12,000

רכזת תוכנית ומדריכה

₪ 85,000

אירועים חווייתיים

₪ 25,000

תוכנית הכנה ללימודים וקריירה

₪ 38,000

סה”כ שנתי

₪ 160,000

תקציב התוכנית לשנה שלישית
מרצים

₪ 15,000

רכזת תוכנית ומדריכה

₪ 85,000

אירועים חווייתיים

₪ 30,000

תכנית הכנה ללימודים וקריירה

₪ 40,000

מרכז תמיכה ,הכוונה ומערך מלגות

₪ 30,000

סה”כ שנתי

₪ 200,000

