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יחד נשנה
שנת 2018את כיוון הרוח



עו"ס תמר שוורץ, מנכ"לית רוח נשית
חברות וחברים, שותפות ושותפים,

בישראל למעלה מ-200 אלף נשים נפגעות אלימות המוכרות לרשויות. ארגון הבריאות העולמי מעריך שהמספר האמיתי 
גבוה פי 4. פי 4! תעשו חשבון פשוט - כל אישה חמישית בישראל היא נפגעת אלימות כלשהיא. האם אתן/ם מוכנות/ים 

לקבל את הנתונים האלה?

אנו ברוח נשית בחרנו שלא להסב מבטינו. בחרנו במשימת חיים - להעצים את הרוח של אותן נשים אשר נשללה מהן 
הזכות הראשונית והבסיסית להיות מי שהן, נשללה מהן הזכות לחלום, נשללה מהן הזכות להישיר מבט ולהשמיע קול.

עמותת רוח נשית, שיש לי הכבוד והזכות לעמוד בראשה, מנסה מזה 11 שנה לשנות את השיח בישראל בנוגע לנשים 

חגית בכור, יו"ר הוועד המנהל של רוח נשית 
אני גאה על הזכות לעמוד בראש הוועד המנהל של עמותת רוח נשית – עמותה הפועלת ללא לאות מזה 11 שנים לסייע 

לנשים נפגעות אלימות להגיע לעצמאות אישית וכלכלית.

אלימות נגד נשים על כל גווניה וסוגיה אינה גזירת גורל ועלינו כחברה לפעול למיגור התופעה ולסייע לנשים לצאת ממעגל 
האלימות באמצעות מתן כלים במגוון רבדים. הרי לא אחת נשים נותרות במעגל האלימות מתחושת אין ברירה ותלות 

כלכלית שלהן ושל ילדיהן.

העמותה פועלת לשיקום נשים נפגעות אלימות מתוך הכרה בחסמים המבניים והאישיים העומדים בפניהן ושמה לה 
למטרה לתת מענה ארוך טווח המותאם ונתפר באופן אישי לכל משתתפת על פי סיפור החיים שלה, הרצונות שלה, 
החלומות שלה ושאיפותיה המקצועיות. במקביל פועלת העמותה גם במישור המדיני - עבודה עיקשת בכל הקשור 

מוטי רייפ, נשיא אגודת הידידים והידידות של רוח נשית
שנת 2018 החולפת הייתה שנה משמעותית למאבק הבלתי פוסק של עמותת רוח נשית.

תנועת הנשים נסחפה אל הזרם המרכזי מתוך הבנה כי הזעקה הינה משותפת לנשים וגברים באשר הם, ולא בכדי 
.”The Year Of The Woman" : 2018 הגדיר את שנת CNN-ה

אני גאה לקחת חלק בעשייה הכה חשובה של עמותת רוח נשית. יחד נמשיך לפעול למען עתיד טוב יותר לכל אישה, 
מכל מוצא, מכל מעמד, מכל מקום בארץ. לא נוותר ולא נכנע לאלימות כלפי נשים.

נעשה ונצליח!

נפגעות אלימות, משיח קורבני לשיח של תקווה. אנו מלוות את הנשים ביום שאחרי, אחרי שהעזו בתעצומות נפש דרמטיות ממש, לא פחות מכך, להרים 
עצמן בציצית ראשן ולהיחלץ ממעגל האלימות והטרור בו היו שרויות.

כמנכ"לית העמותה ניצבת אני נרגשת ונלהבת, נפעמת לנוכח עבודתן המסורה העיקשת והאוהבת של עובדות העמותה, מתנדבותיה, נשיא העמותה, 
הוועד המנהל ותומכיה ושותפיה הרבים.

דו"ח שנת 2018 שלפניכן/ם מהווה סיכום בקליפת אגוז של העשייה הרחבה שנעשית בעמותה. כפי שתראו - היקפי העשייה גדלו, הגענו למחוזות נוספים 
במדינה )בית"ר עילית, אכסאל, נהריה, לוד וחיפה(, פיתחנו קשת מענים נוספים ומגוונים עבור המשתתפות שלנו וכבשנו פסגות נוספות בכל הנוגע להסרת 

חסמים מערכתיים העומדים בפני נשים נפגעות אלימות.

אני רוצה להודות לכולכן/ם על התמיכה, העידוד והסיוע, אין ספק בליבי שפעילותינו המשותפת, הנחושה והצודקת, תגביה עוף ונוכל לחתור להיות חברת 
מופת, חברת צדק ושוויון חברתי.

להעלאת המודעות לאלימות נגד נשים בכלל ולאלימות כלכלית בפרט, קידום חקיקה ונהלים שיכולים לסייע לנשים להתמודד עם החסמים המבניים ועוד.

פעילות העמותה מתאפשרת הודות לצוות נפלא, מקצועי ומחויב למטרה חברתית חשובה זו, בזכות מתנדבות מסורות ותומכות והודות ללווי וסיוע 
פיננסי של מגזרים רבים בחברה הישראלית ביניהם המגזר העסקי והפיננסי, המגזר החברתי ואנשים פרטיים אשר פותחים את ליבם וכיסם כדי לאפשר 
פעילות חשובה זו. בהקשר זה נציין מטרה נוספת שהצבנו לעצמנו בעמותה - ביסוס ומימון פעילותינו גם באמצעות מיזמים חברתיים ועסקיים כדי לחתור 

לעצמאותנו הכלכלית. 

אני מאמינה כי לכולנו זכות ואף חובה בסיסית לעצמאות כלכלית וליכולת לפרנס בכבוד את עצמנו ומשפחתנו, הזכות לבסס את האמונה בעצמך, להתעורר 
בבוקר לחיים ללא פחד, הזכות לחלום...
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מה היה לנו השנה?

שלוחות חדשות נפתחו: 
אכסאל, לוד ונהריה 3

269

381

8675
מתנדבות פעילות כמאמנות, 

מנטוריות, עורכות דין, מדריכות 
פיננסיות, מפעילות בוטיק ועוד

נשים שקיבלו 
סיוע

שעות של מנטורינג 
ואימון ניתנו על ידי 
מנטוריות ומאמנות

בשנת 2018 יצאו לרחוב בישראל עשרות אלפי נשים וגברים, שמחו כנגד האדישות הממשלתית לאור ריבוי מקרי רצח נשים וקראו – "יחד, נשים לזה סוף". 
ב-25.11, יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים, צעדו יחדיו אלפי אנשים ונכחו בעצרת מחאה מרכזית, בה נאמו חברות כנסת ופעילות פמיניסטיות. 
בימים שלאחר מכן המשיכו גלי מחאות במוקדים שונים ברחבי הארץ, שהגיעו לשיאם בשביתת הנשים הגדולה במשק שהתרחשה ב-4.12. שביתת הנשים, 
שרתמה גופים ציבוריים, עסקים פרטיים ובעיקר נשים וגברים מרחבי המדינה, הייתה פרי עבודתה של קואליציית "דגל אדום" - קואליציה של 50 ארגוני 

נשים וחברה אזרחית, בהם רוח נשית, שהתאגדו בתום השנה המדממת ביותר מאז 2011. 

בישראל, למעלה מ-200,000 נשים נפגעות אלימות מדווחות כל שנה, ועל פי ההערכות – המספר בפועל גבוה בהרבה. נתונים אלו משקפים תמונה כואבת 
ומדממת, של מציאות חייהן של נשים במרחב הציבורי. בשנת 2018 אפשר כבר לומר בפה מלא: אלימות כלפי נשים פוגעת בכולן, ואף אחת לא בטוחה: 

רוח נשית - 2018

פניות חדשות 356
שהתקבלו

מיזם עצמאי, בוטיק 
שמלות הכלה של 

רוח נשית 1

נשים קיבלו מלגה הודות לקרן גלנקור ולמדו: מזכירה 11
משפטית, מכינה ללימודי משפטים, קונדיטוריה, 
הוראת יוגה, הוראת תאטרון, אנגלית לצורך לימודי 
מכינה, לימודי ABA - טיפול בילדים על הרצף 
האוטיסטי, עיצוב אופנה, אימון אינטגרטיבי לילדים 

וסטיילינג מקצועי.

76
נשים עברו תהליך 
של בירור ומיצוי 

זכויות וקיבלו סיוע 
271וייעוץ משפטי

כלות התחתנו עם 
שמלות שנרכשו בבוטיק

זה יכול לקרות לכל אחת, בכל גיל, מכל מוצא אתני, השקפה דתית, מעמד 
כלכלי-חברתי או אזור גיאוגרפי.

שנת 2018 תיזכר כשנה של קריאה עולמית לשוויון מגדרי והשתתפות נשים בזירה 
הציבורית. קריאות אלו הן פועל יוצא של עבודה אינטנסיבית של ארגונים לאורך 
השנים, ולרוח נשית מקום חשוב בכך – בפעילות הענפה להעלאת המודעות 
לאלימות כלכלית, אלימות שנזקיה לפעמים סמויים מהעין; להבנת הקשר שבין 
תלות כלכלית של נשים לבין אלימות; ולחשיבות של עצמאות כלכלית של נשים 
כמפתח ליציאה ממעגל האלימות. הנושאים הללו הפכו למציאות שרוח נשית 
מדברת עליה ובמושגים שלה מיום הקמתה. עם זאת, עדיין דרך ארוכה ומפותלת 
לפנינו. בדרך הזו אנחנו לא צועדות לבד - רוח נשית פועלת יד ביד עם חברה 
נפלאה של גופים, ארגונים, שותפי דרך אמיתיים לאורך המסע, בתקווה גדולה 

ששנת 2019 תהפוך למדממת פחות.



כנס - "אלימות כלכלית – מאפיינים, דפוסים וכלים להתמודדות"
הכנס היווה הזדמנות להצגת הניסיון המצטבר והעשיר של רוח נשית, כארגון מומחה לנושא של אלימות כלכלית. חשיבותו הייתה לא רק בעצם העלאת 

המודעות לנושא, אלא גם בתרומה לניתוח ולהבנת משמעויותיה העמוקות של תופעת האלימות הכלכלית.

הכנס הסתיים בקריאה למקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת לתת פתרון לבעיה בדמות חקיקה נגד אלימות כלכלית.

כנס - "אלימות כלכלית – מאפיינים, דפוסים וכלים להתמודדות"
בינואר ערכנו כנס אקדמי בינלאומי בסימן חגיגות עשור לפעילות העמותה. בכנס הציגו נשות אקדמיה וטיפול מישראל ומארה"ב תובנות לגבי ליווי ושיקום 
נפגעות אלימות כלכלית, כלים למיפוי התופעה, התייחסות להיבטים תרבותיים באופן בו אלימות באה לידי ביטוי בקבוצות שונות באוכלוסייה והצעות 

להתמודדות מערכתית עמה. משתתפת מעוררת השראה שיתפה את הקהל בסיפורה האישי כנפגעת אלימות. 

דגש מיוחד ניתן בכנס לתופעה של אלימות כלכלית בדרך של יצירת חובות - דפוס פחות מוכר של אלימות כלכלית, במסגרתו נשים רבות נאלצות להתמודד 
עם חובות שיצר בן זוגן האלים בדרך של הסתרה, תרמית או כפייה. 



"הצומת" – חוצות את הכביש
פרויקט "הצומת" הוא פרויקט ייחודי ומותאם אישית לכל משתתפת, בהתאם לסיפורה האישי, צרכיה והעדפותיה המקצועיות. "הצומת" מסייע לנשים 
נפגעות אלימות להשתלב בתעסוקה ולבסס את עצמאותן הכלכלית, ככלי ליציאה ממעגל האלימות. במסגרת "הצומת" זוכות המשתתפות לעבור סדנאות 
תעסוקה; מנטורינג ואימון אישי על ידי מתנדבות; הכשרות, קורסים מקצועיים ומלגות; שיעורים פרטיים לחיזוק כישורי מחשב, אנגלית ושפה; סיוע בהשמה 

בעבודה; הכשרה ייחודית לבעלות עסק ועוד. 

בשנת 2018 הורחב פרויקט "הצומת" ומשרת נשים המתגוררות בין גדרה לחדרה. במסגרת יציאת ה"צומת" לקהילה, על מנת להרחיב את מעגלי ההשפעה 
ולהגיע גם לנשים אשר מתקשות להגיע אל העמותה )כתוצאה מחסמים שונים עמם הן מתמודדות(, מופעל הפרויקט באופן ישיר גם במרכז לטיפול 

באלימות במשפחה בחיפה ובנהריה, באכסאל ובמרכז שיקאגו בלוד. 

HerStory
ל': "היום, השפה הטכנולוגית, שהייתה סינית, הופכת לי מפגישה לפגישה - 
לעברית. אני יודעת היום לכתוב מייל, לצלם מסמכים, לנהל יומן אלקטרוני, 
להפעיל וויז ואפילו פנגו כדי להפסיק לקבל דו"חות מיותרים. והחשוב מכל -
לכתוב קורות חיים שבזכותם אני עובדת היום. אני מוקירה תודה על הזכות 
להיות חלק מהרוח הנשית. בלעדיכן המציאות הייתה נראית אחרת. מבטיחה 
לשמור את ארגז הכלים הזה קרוב אליי תמיד ובעיקר להעביר אותו כמתנה 

גם לנשים אחרות כמוני"

מ' בת 49 גרושה ואם לשני ילדים, הגיעה לארץ בגיל 26 ללא אזרחות והתחתנה 
בארץ. היא עברה אלימות כלכלית שהתגלתה בשלהי הנישואים ולאחר 
גירושיה. בעלה לשעבר רשם חובות רבים על שמה ללא ידיעתה והיא עדיין 
מנסה לשקם את עצמה ממצב כלכלי קשה. מ' צנועה, חכמה ומקדמת את 
עצמה בצורה מעוררת השראה. מ' עברה את סדנת "נשים בונות עסקים" ועתה 
היא תופרת ומעצבת תיקים ושטיחים וצוברת קהל לקוחות מרשים, לומדת 
עברית ללא הפסקה ומצליחה לשקם את מצבה הכלכלי: "רוח נשית גרמה 
לי להשראה, לחיזוק הדימוי העצמי שלי ולביטחון האישי שלי. הבנות במקום 
נתנו לי השראה כיצד להתמודד עם הקשיים שחוויתי בפן האישי והכלכלי"

ר': "קשה לתאר את הדרך המשמעותית שעברתי. למדתי שמותר לי לתת 
לעצמי ולדאוג לעצמי. גם למדתי להיות יותר עם ביטחון. למדתי לשים את 
עצמי בסדר העדיפות. למדתי שלמרות שעברתי חיים לא פשוטים, הן בתור 

ילדה והן בתור אישה, מגיע לי טוב בחיים"



"מעגלי ההשפעה"
"מעגלי ההשפעה", תוכנית הדגל של העמותה, פועלת לשיפור מעמדן הכלכלי-חברתי של נפגעות אלימות. מאות מתנדבות מהקהילה מלוות מידי שנה את 
הנשים ומשמשות כמנטוריות וכמאמנות מקצועיות שהוכשרו על ידינו לליווי אחת על אחת, במשך שישה חודשים ועד שנה. המתנדבות במסירותן "מזיזות 
הרים" עם המשתתפות, מקדמות את רווחתן ומסייעות להתגבר על חסמים מקצועיים ואישיים. בזכות "מעגלי ההשפעה", מתפתחת תשתית קהילתית 

רחבה ותומכת לצורך כניסה לשוק העבודה.

אורטל, מתנדבת בעמותה, מספרת: "בתחילת ההתנדבות עלו בי ספקות רבות באשר לאפשרות לעשות זאת, אבל ככל שהעמקתי בתהליך ההתנדבות- 
הבנתי שלכוח הנשי המשותף ישנה עוצמה בלתי מעורערת שמאפשרת תהליך של שינוי הדרגתי, למידה והתפתחות הדדית. ברוח נשית אני מרגישה 
שאני תורמת, אך לא פחות מזה גם נתרמת. בכל מפגש אני זוכה להעצים אך גם להתעצם באופן אישי, להתמודד עם אתגרי התהליך המשותף ולצד זה 

להיות עדה לתהליך מדהים של התקדמות והעצמה אישית של האישה שאני מלווה".

שוברות את הכללים
רוח נשית מייצגת את קולן של נשים נפגעות אלימות, יוזמת ומפתחת שיתופי פעולה עם קובעי מדיניות בממשלה ובכנסת, וכן עם ארגוני החברה האזרחית.
בזכות פעילותנו זו התאפשרו יצירתם והטמעתם של שלושה נהלים בשירות הציבורי לרווחתן האישית והכלכלית של נשים נפגעות אלימות וילדיהן: ליווי 
קב"ט לנשים המאוימות על ידי בני זוגן בעת דיונים בהוצאה לפועל; הליך טיפול מזורז ומוגבל בזמן לנשים שבני זוגן מעכבים תשלומי מזונות ילדים; ומסלול 

טיפול ייחודי במערכת הבנקאית לנשים יוצאות מקלטים, הכולל אפשרות לפריסת חובות וטיפול מהיר.

רוח נשית חברה גם בשלוש קואליציות רחבות:

1. קואליציית הבטחת דמי מזונות לילדים – קריאה לתיקון עוול: הפחתת הקיזוז בגמלת מזונות ילדים לאם עובדת בחוק הביטוח הלאומי

2. קואליציית שותפות – ארגוני נשים למען צדק כלכלי ותעסוקתי

3. קואליציית 1325 – קבוצת ארגונים הפועלים ליישום והטמעה של החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל

HerStory
ג' היא אישה צעירה, בת לעולים חדשים ואם לתינוק אותו היא מגדלת לבדה. בעלה לשעבר, שהיה אלים כלפיה, נפטר לאחר גירושיהם. ג' נותרה לבד 

לגמרי, עם חובות רבים שהוא יצר. בין החובות האלו היה חוב לבנק בגובה של 18,000 ₪, שעקב הכנסתה הנמוכה - לא היה ביכולתה לשלם.

ג' הייתה במצב של מצוקה נוראית )חומרית ונפשית(, ייאוש וקושי רב. מכוח אמנת הזמינות הבנקאית שרוח נשית קידמה ועודנה מקדמת, פנינו בשמה 
של ג' לאשת הקשר בבנק. בעקבות פנייתנו, הפחית הבנק את החוב ל-7,500 ₪. על אף זאת, לג' לא הייתה יכולת לשלם את הסכום בבת אחת. לאחר 

פניות חוזרות ונשנות של רוח נשית, הבנק הסכים במהלך חריג לפרוס את החוב לתשלומים של 300 ₪ בחודש וג' החלה להחזיר בהדרגה את החוב. 



נשים בונות עסקים
סדנת "נשים בונות עסקים" מיועדת לנשים שחולמות על עסק עצמאי או בעלות עסק שמעוניינות לקדמו. הסדנה חושפת את הנשים לעולם היזמות 
ובמסגרתה הן טוות חזון עסקי מגובש, בונות תכנית להשגת יעדים מוגדרים, מפתחות ידע, כלים ומיומנויות לניהול עסק ומחזקות את תחושת 

המסוגלות העצמית. 

HerStory
שמי א', בת 49, אמא לשלוש בנות אשר גידלתי ומגדלת עדיין, תוך הישרדות, לאחר שתי מערכות נישואין שהסתיימו באלימות כלכלית קשה ושיקום עצמי 

שנמשך עוד היום.

אני בוחרת להתחיל בפסקה המגדירה הזו, כי רק הודות לרוח נשית, זכיתי להגיע למצב בו אני יכולה להודות באמת הפשוטה הזו, בפני עצמי ובפני החיים.

רק כשהגעתי לרוח נשית – הייתה זו הפעם הראשונה בחיי, שחשתי הכרה אמיתית באלימות אשר ספגתי עם בנותיי ונאלצתי להילחם את דרכי החוצה 
ממנה, כדי לשרוד ולמזער נזקים נפשיים, רגשיים ופיזיים, לפני הכל עבור בנותיי שלבטח לא היו אמורות לסבול מהמצבים שהגענו אליהם, ועבור עצמי כדי 
להרים את הראש ולהילחם על החופש הבסיסי של לחיות בכבוד מבלי לחוש אשמה נוראית, שהרי אני זו שבחרתי, ולא פעם אחת אלא פעמיים, באבות 

בנותיי אשר גרמו לכל הסבל והכאב הללו.

האחריות הרגשית הייתה הקשה מכל. אי ההכרה של בתי המשפט, ארגוני הרווחה ואפילו ביטוח לאומי, בעוצמת המכות אשר נחתו עלי בזו אחר זו, רק 
תרמו מעבר לקושי המציאותי הכלכלי הפשוט של החיים, לקושי רגשי אפילו גדול יותר אשר העצים את אי היכולת להאמין בעצמי, לאסוף את השברים 

ולהתקדם הלאה.

לרוח נשית הגעתי תוך הרגשה שלא באמת מגיעה לי עזרה, כי לא הוכיתי פיסית ולא איימו עלי ברצח...

אז מעבר להתרגשות הכנה מן העובדה שהארגון קיבלני לזרועותיו, בפגישת ההכרות השנייה עם שרון, ממש בכיתי משום שלראשונה מישהו הכיר בקשיים 
שלי אחרי שנים של אטימות והתעלמות ושחיקה תחת המערכות המשפטיות והחברתיות.

שרון ציוותה אותי לסיגל המדהימה: אשה מרשימה, חכמה ורגישה, העוסקת באימון עסקי. הגעתי ערוכה כדי לנצל כל רגע יקר, עם תכנית עבודה עילגת 
שבניתי והמון שאלות טכניות.

סיגל ברגישותה הרבה, הסיטה הצידה התכנית כי הבינה שהבלבול הרגשי והריסוק הנפשי גדולים מכדי ליצור מבנה לתכנית כלשהי כאשר יסודות המבנה 
כה רעועים.

סיגל הדריכה ולימדה אותי בצעדי תינוק, להתבונן בעצמי, לנשום, לקחת זמן כדי לעצור ולחשוב איך אני מחזקת את עצמי כדי שאוכל לבנות את כל השאר.

אני ציירת ולא ציירתי שנים עד שפגשתי את סיגל. היא עזרה לי להתיידד מחדש עם מי שאני ולבחון את התנהלותי במרחב חיי בעיניים חדשות: עם פחות 
ביקורת עצמית ויותר אהבה והכלה, כדי לייצב יסודות פנימיים ומהם לעלות לאט ובטוח מעלה. חשוב מזה, היא לימדה אותי שגם בנסיקה יש רגע שאפשר 

לזהותו ולעצור לפני החבטה בקרקע וכך לא להתנפץ לרסיסים...

אני מברכת בכל יום על קיום ארגון רוח נשית ואני יודעת בבטחה שברגע שארכוש יציבות רגשית וכלכלית ולו ראשונית, אחזור ואתרום חזרה באהבה, 
כדי לעזור לנשים אחרות.

הלוואי וכל אישה פגועה ובמצוקה הייתה יכולה לקבל את החיבוק הזה, הכל כך משמעותי, אשר אני קיבלתי מרוח נשית.



המרחב
בימי ראשון אחה"צ מזה כשנתיים, אנחנו פותחות את סלון ביתנו ברוח נשית וזוכות לחבק משתתפות הווה ועבר שמגיעות לבלות זו עם זו. המיזם הוא 
כר פורה לעשייה ולשיח ומעניק מרחב פתוח וחם להיכרות, חברות ושותפות. במרחב הנשי הנשים משמיעות את אשר ליבן – וגם מעניקות אוזן קשבת, 

תומכות זו בזו, גדלות ומתחזקות יחד.

במהלך שנת 2018 זכינו לארח במרחב הרצאות מגוונות מפי מתנדבות העמותה ומרצות ומרצים מקצועיים. בין הסדנאות שהועברו: סדנת מנהיגות, חשיבה 
ותודעה חיובית, תעסוקה בעידן החדש, תנועה וגוף, סדנת בישול, סדנת תכשיטים ועוד רבות ואחרות.

HerStory
י': המרחב מעצם שמו נותן הרגשה של רוחב ואופק 
לחיים. מקום שבו אפשר לעצור, לנשום ולהירגע. להניח 
את כל הכאבים בצד ולנשום, לשמוע, לחוות, לצחוק, 
להנות, והכי חשוב - להיות. להיות מי שאני. בהרצאות 
שניתנו ניתן דגש על מגוון של נושאים מקיפים ומעניינים. 
הרגשתי שמפעם לפעם שאני מגיעה למרחב אני לומדת 
עוד ועוד דברים, ואת הידע מפנימה ומיישמת בחיים 
האישיים שלי. המרחב חיבר אותי שוב ליכולת לחלום 

ולנסות ולא לוותר, להמשיך הלאה והלאה והלאה"



יעוץ משפטי, ניהול פיננסי ופנסיוני ובירור ומיצוי זכויות
רוח נשית מעניקה ייעוץ ראשוני בנושאים משפטיים שונים, בזכות שיתוף פעולה עם "הסיוע המשפטי" במשרד המשפטים וכן עם מיזם "שכר מצווה" של 
לשכת עוה"ד. למשתתפות אף ניתן ליווי וניהול פיננסי בשיתוף פעולה עם "חסדי לב" וניהול פנסיוני אישי שמתקיים עם מתנדבת מקצועית. בנוסף, שיתוף 
פעולה עם אתר "כל זכות" הניב את פיתוחו של מדריך זכויות מקיף בנושא זכויות נשים נפגעות אלימות. המדריך מופיע באתר "כל זכות" ומופץ ומיושם 

במודל העבודה של רוח נשית.

אירוע ההתרמה השנתי 
ב-11.11 עלתה ההצגה "אנשים, מקומות ודברים" בתיאטרון בית לסין, שכל הכנסותיה קודש לפעילותה של רוח נשית.

טרנדה 2018
יריד האופנה השנתי "טרנדה" של עמותת "רוח נשית" התקיים השנה ב"אברהם הוסטל", בו נמכרו בגדים, תכשיטים, מגוון אקססוריז ובגדי ים שנתרמו על 

ידי מיטב המעצבים והמעצבות בישראל.

כל הכנסות היריד הן תרומה לרוח נשית.

נתראה בטרנדה 2019! 



בוטיק שמלות הכלה
בוטיק שמלות הכלה של רוח נשית הוא פלטפורמה להעלאת מודעות לאלימות כלפי נשים בכלל ולאלימות כלכלית בפרט, בקרב אלפי נשים מידי שנה שלא 
היו נחשפות לנושא בדרך אחרת. הבוטיק הינו מיזם עסקי-חברתי ייחודי מסוגו, המשלב בין מכירה של שמלות כלה הנתרמות לעמותה על ידי מעצבים, 

מעצבות וכלות - לבין עשייה חברתית לקידום נשים נפגעות אלימות.

הבוטיק מופעל על ידי מתנדבות בגילאי 24-73 מרחבי הארץ. האווירה האינטימית והיחס האישי עוברים מפה לאוזן ומביאים כלות רבות נוספות אלינו. 

כמה מילים מכלה שלנו, נוי: "לא יאומן כמה קל לעשות לפעמים מעשים טובים. הגעתי עם אמי ואחותי לבוטיק שמלות הכלה. אני לא כלה קלאסית ובטח 
שלא נהנית ממדידות, אבל נעמה שקיבלה אותנו הייתה ממש מקצועית וידעה לנווט בין שמלות המותגים המהממות שנתלו בחדר ממוזג נעים אינטימי ולא 
מאיים, במיוחד לכלות כמוני :(. כל השמלות נתרמו והן הולכות לרוח נשית שעוזרת לנשים להגיע לעצמאות כלכלית. נשים למען נשים. אז אם את מתחתנת, 
יש לך הזדמנות לנסות שמלות של מעצבים באמת מהטובים והטובות בארץ ועל הדרך לתרום לכוח המעגלי שמזין את העם החשוב בעולם- אנחנו הנשים."

BRIDAL COUTURE

Bridal Gowns

מרינה גולודריגה | מעצבת אופנה

     טל: 052-6224504
golodrigam@gmail.com
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הכנסות והוצאות
צוות שווי ערך

בוטיק כלות

דמי השתתפות

עסקים

שיתופי פעולה

אירועים

הרצאות

תורמים פרטיים

 ממשלה ורשיות מקומיות

קרנות

הכנסות

27%

7.7%

10.1%

0.4%

4%

15.6%

27.2%

1.1%

6.5%
0.3%

שווי ערך 27.0% 

בוטיק כלות 7.7%

דמי השתתפות 0.4%

עסקים 4.0%

שיתופי פעולה 10.1%

אירועים 6.5%

הרצאות 0.3%

תורמים פרטיים 1.1%

ממשלה ורשיות מקומיות 15.6% 

קרנות 27.2%

שווי ערך

תוכניות

כלליות

הוצאותאירועים, מיזמים ושיתופי פעולה

47.3%

14.1%

27.9% 10.7%

שווי ערך 27.9%

תוכניות 47.3%

כלליות 14.1%

אירועים, מיזמים ושיתופי פעולה 10.7%

עו"ס תמר שוורץ מנכ"לית 

עו"ס רוזי מילר מנהלת מקצועית

ד"ר עו"ד מירב שמואלי מנהלת תחום שינוי מדיניות 

אורית רובין מנהלת תכניות

שרון שפירא נחום מנהלת תכניות

עו"ס מיכל הוכברג מנהלת תכניות

עו"ס תמר דגן מנהלת תכניות 

עו"ס רבקה וייסטוך מנהלת מקצועית - צפון

שרית בלום מנהלת תכניות - חיפה

עו"ס גופראן שלבי מנהלת תכניות - אכסאל

מרים פאר מנהלת תחום אימון 

הדי גל מנהלת תחום התנדבות

שולמית פישמן רכזת פניות ושיתופי פעולה בקהילה 

קארין רבינוביץ' תפעול תוכניות

איימי סלייטר עובדיה מנהלת פיתוח משאבים

ענת גרנאי רכזת תחום עסקים וקהילה

שרון רובינשטיין מרקם רכזת פיתוח משאבים 

עו"ד מאיה שלזינגר רכזת פיתוח משאבים יוצאת

פנינית אבנר אדמיניסטרציה

חברות הוועד מנהל 
חגית בכור – יו"ר

ד"ר אביטל קאי צדוק

עו"ס חסיה נטר

ד"ר אנאבל ליפסיק-פרידלנדר

ועדת ביקורת פנימית
אנדה ברק

אלה פלדר

אורנה תמיר

רוח נשית, זוכת אות 
ההוקרה של השרה 

לשוויון חברתי על 
תרומתה הייחודית 

והניכרת בתחום המאבק 
באלימות נגד נשים 



072-2507770
www.ruach-nashit.org.il 

רוח נשית

"אל תלכי לפניי, כי אולי לא אצעד אחריך. אל תלכי מאחוריי,
כי אולי לא אדע להוביל. לכי פשוט לצידי, ותהיי ידידתי" /  אלבר קאמי

הרצאות רוח נשית

עמותת רוח נשית מציעה הרצאות מרתקות ומעשירות על תחומי התוכן של העמותה ופעילותה, תוך התייחסות לחיי היומיום של המשתתפות ולתיאורי 
מקרה מהעשייה של רוח נשית.

להזמנת הרצאות חד פעמיות או סדנאות של מספר מפגשים אנא צרו קשר – 072-2507770

התנדבות ברוח נשית

אנו מחפשות מתנדבות לתפקידי מנטוריות, מאמנות אישיות, יועצות קריירה, הפעלת בוטיק שמלות כלה, אדמיניסטרציה ועוד. המתנדבות עוברות 
הכשרה ומלוות על ידי צוות העמותה לאורך כל הדרך. 

hitnadvut@ruach-nashit.org.il :או צרי קשר במייל www.ruach-nashit.org.il :השאירי פרטים באתר רוח נשית

תרומה כספית

office@ruach-nashit.org.il, 072-2507770 מעוניינ/ת לתרום תרומה כספית? – כנס/י לאתר של רוח נשית או פנו אלינו דרך הפייסבוק, המייל או הטלפון

כל התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפני סעיף 46א

מתחילים בטוב – מתנת חתונה חברתית 

מתחתנים/ות בקרוב? מחפשים/ות מתנה קטנה לתת לאורחים/ות? עזבו אתכן מעציץ או זוג כפכפים נוסף...תנו מתנה עם ערך מוסף! 
תכירו את מתחילים בטוב - מיזם המעודד תרומות כתחליף למתנות בחתונות

www.startingood.org.il

תודה מקרב לב למעצבות
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