האתגר
בשני האחרונות הולכת ומתגברת תופעת הרווקות המאוחרת בקרב הציבור היהודי הדתי באר ובעול.
יחד ע זאת ,קיי צור עז וטבעי לאמהות לכל אישה .כמיהתה של רחל אמנו לילדי "הבה לי בניא
אי מתה אנכי" ממחישה את התשוקה הזו יותר מכל.
אישה שמגיעה לגיל  35נמצאת בצומת דרכי קשה .היא צריכה לבחור הא לסכ את סיכוייה להרות
בעתיד כתוצאה מירידה בפוריות או לקחת את הצעד הנועז ולהפו לא יחידנית.
עבור אישה דתייה ההחלטה להיות א יחידנית קשה עוד יותר .אישה דתייה בגילאי  35ומעלה שחונכה
על עיקרו "י"ח לחופה" וע ערכי קהילתיי משפחתיי חזקי מרגישה מחו לקהילה הדתית
הנורמטיבית ופוחדת להרגיש עוד יותר בחו.
תהלי המעבר להורות יחידנית ,ה על ידי אימו וה על ידי תהלי רפואי ,א" הוא ,מסוב ובודד.
נשי שכבר הפכו לאמהות ,הקימו משפחות לתפארת ומעידות על סיפוק ואושר מלא בהחלטת .למרות
זאת ,ה מתמודדות ע קשיי חברתיי ,כלכליי ומשפחתיי .בנוס" ,לנשי שבחרו ליצור משפחה
בעצמ חסרה תחושה של שייכות לקהילה.
החזון
באמצעות קיימא נשי דתיות הנמצאות לקראת סו" תקופת הפריו שלה יקבלו את העידוד ,התמיכה
והכלי לבנות משפחות יחידניות .ה תקבלנה את התמיכה הרצויה ואת הידע הנחו על ידי רופאי,
עובדי סוציאליי ורבני בכדי להרות או אמ ולגדל ילדי ללא בזוג .נשי שכבר הפכו ליחידניות
ירגישו חלק מקהילה תומכת.
בחרנו בש "קיימא" מתו תפילה ותקווה שכולנו נזכה ל":זרעא חייא וקיימא" – ליצירת שלשלת
חיה וקיימת שתצטר" למער הקיו של הע היהודי עד עול.
התכנית
חלק מהמטרות ומהתכניות העתידיות שלנו ה:
•

יצירת קהילה תומכת ומעצימה למשפחות יחידניות דתיות

•

מת מידע ,כלי ,תמיכה וליווי לנשי דתיות בתחילת התהלי

•

ארגו ערבי וימי עיו על מגוו נושאי כולל פוריות בגיל מבוגר ,הבנת התהליכי של הריו או
אימו ,תכנו פיננסי ותקצוב ,הורות כהורה יחידי ,ועוד .הסמינרי יועברו על ידי רופאי,
רבני ,פסיכולוגי ,ואמהות יחידניות בעצמ

•

יצירת קבוצות תמיכה לכל שלבי התהליכי השוני של הורות/אימו

•

ארגו שבתות וחופשות למשפחות יחידניות דתיות

•

יצירת ועדות מייעצות  רפואיות ,פסיכולוגיות ,רבניות ועוד

•

בניית אתר אינטרנט אינפורמטיבי על מנת לספק מידע מעשי ליצירת קהילה

קיימא
www.kayamamoms.org
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