שירת הלב ירושלים | הבית החם לבנות בסיכון
היום כולם יודעים ומבינים שאם רוצים לבנות חברה טובה
יש להשקיע בדור הצעיר.
נערים ונערות רבים גדלים ללא סביבה תומכת ,לא
במוסדות החינוך ולעיתים גם לא בבית ,ומשום כך הם
מוצאים את עצמם בכיכרות וברחובות ומשם מתדרדרים
למקומות גרועים יותר.
חובת השעה על כל אחד ואחת מאיתנו להציל כל בן ובת
כאילו היה בשר מבשרו.
הרב דוד והרבנית הורביץ ,שהנושא נגע ללבם ,לקחו את
הנושא צעד קדימה ,ומתוך אמונה שכל בת שתינתן לה
ההזדמנות ראויה ,תוכל לבנות לעצמה דרך חיים לפי
צרכיה וכישרונותיה ,פתחו בית חם ומסגרת תומכת עבור
בחורות מעל גיל .18

תמונות מהשטח

ראיון עם בוגרת הבית החם
ספרי על עצמך לפני שהגעת
לבית החם של שירת הלב:
נולדתי באנגליה למשפחה יהודית
מתבוללת ,בגיל  19נסעתי לטיול במזרח
הרחוק ,שם התעוררה בי הנקודה היהודית
והחלטתי שאני עושה עליה לארץ ישראל.
הורי נדהמו מהחלטתי וניתקו איתי כל
קשר .כשהגעתי לארץ נתקבלתי במאור
פנים ,אך לזמן קצר ביותר .לאחר תקופה
של חודש מצאתי את עצמי מתגלגלת
ממקום למקום .הייתי מחוסרת עבודה
וקורת גג ,השפה היתה זרה לי .כך מצאתי
את עצמי ישנה בגנים ציבוריים ומעט
הרכוש שהיה לי נגנב.

ב"שירת הלב" מתייחסים לכל בת כאילו היא יחידה
בעולם .לשם כך הוכשר צוות מיוחד אשר נותן לבנות
מענה הן בייעוץ והכוונה ללימודי מקצוע ולמציאת
עבודה מתאימה והן בליווי רגשי .הבנות מתגוררות
בדירות שנשכרו במיוחד בעבורן במרכז ירושלים.
לכל דירה יש מדריכה צמודה ומספר פעמים בשבוע
הבנות נפגשות לשיעורי תורה ואירועים חגיגיים.
הבית החם נפתח בחודש אדר ב' תשע"ו 13 ,בנות
מצאו מקום עבודה והתקבלו ללימודי מקצוע ושוב
לא מסתובבות ברחובות בחוסר מעש ,ועוד  3אשר
מצאו את בן זוגן ובאו בברית הנישואין.

ממש בימים אלו מתדפקות בנות רבות ,וללא
שום גוזמה ממש מבקשות ומתחננות להתקבל
לבית החם של שירת הלב ,אבל לצערנו אנו
נאלצים להשיב פניהן ריקן ,מכיוון שאין לנו
תקציב ואפשרות לשכור דירות נוספות.
לשם כך אנו פונים אליכם  -לכל מי שמבין את
"צו השעה" ,ומבקשים מכל אחד לאמץ לו בת
על ידי תרומה שתאפשר לשכור עוד דירה
ולממן את פעילות הבית החם.

איך הגעת לבית החם של
שירת הלב:
אשה צדיקה שהכירה אותי שמעה על
מצבי והפנתה אותי אל הרבנית הורביץ
תחי' ....חששתי מאוד ,כי פחדתי להכנס
למקום לא מוכר .הפתעה גדולה חיכתה לי.

הרבנית קיבלה אותי עם הרבה חום ואהבה.
דאגה לי מייד למקום לישון ,לאוכל חם.
מה קורה איתך היום:
אחרי תקופה של התאוששות ממצבי.
המדרשה הצמידה לי מדריכה שליוותה
אותי ונתנה לי מענה לכל דבר שהתקשתי
בו .החלפתי שתי מקומות עבודה .עד
שמצאתי עבודה כמורה לאנגלית .הרגשת
הביטחון חזרה לי .לאחר חצי שנה מצאתי
את בן זוגי לחיים ,והיום אנו נשואים באושר.
והכי חשוב כשהורי ראו שאני מאושרת הם
חידשו את הקשר.
מה יש לך לומר לקוראים:
אני חושבת שהדבר הכי נכון והכי חשוב
לעשות בזמננו ,הוא לתמוך בבחורות שאין
להן מחסה או אב ואם שיעזרו להן .עם
אכפתיות וסבלנות כמו של הרבנית הורביץ
תהיה לנו חברה בריאה יותר .כל מי
שבאפשרותו להרתם למען מפעל חיים זה
יהיה שכרו גדול.

העתיד שלהן הוא

לתת מכל הלב

העתיד שלנו

היו שותפים לעשיה מבורכת
אמצו בת בתרומה חודשית קבועה
ותזכו " -לכל המקיים נפש אחת בישראל
כאילו קיים עולם ומלואו"
 ₪ 180לחודש לינה  +אוכל

 ₪ 77לחודש חונכות /הדרכה
 ₪ 36לחודש ביגוד והלבשה

 ₪ 180חד פעמי

מתנה לחגים

 ₪ 101חד פעמי

"נשמת כל-חי" שתאמר
ע"י בנות המדרשה
לזכות התורם
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