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עו"ס תמר שוורץ, 
מנכ"לית עמותת "רוח נשית"

לפני כשנה קיבלתי לידי את הזכות הגדולה להוביל את עמותת רוח נשית הנפלאה. זו 
ההזדמנות להודות לוועד המנהל על האמון והתמיכה לאורך כל הדרך וכמובן לצוות העובדות 
והמתנדבות המדהימות של העמותה העושות ימים כלילות בעשייה הקדושה של הארגון. 

לרגל יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים שחל ב25 בנובמבר 2016 פרסם מרכז 
המידע והמחקר של הכנסת נתונים וסטטיסטיקות קשות על מצב האלימות בחברה 
הישראלית: הערכת גורמי מקצוע היא כי בישראל ישנן 200,000 נשים נפגעות אלימות 
)ארגון הבריאות העולמי טוען שהמספר ה"אמיתי" גדול פי 4!( מתוכן רק 10,000 נשים 
מטופלות במרכזים למניעת אלימות. כל שנה נפתחים 20,000 תיקים חדשים במשטרת 
ישראל בגין תלונות על אלימות. כל שנה נרצחות כ-20 נשים ע"י בן זוגן. הנתונים הקשים 

מדירים שינה מעינינו אך עלינו לזכור שאינם גזירת גורל! 

אנו ברוח נשית מנסות לשנות את השיח, משיח קורבני לשיח של תקווה והעצמה. אנו שואפות, 
מנסות ומצליחות לשבור את מעגל הקסמים שמניע אישה יוצאת מקלט לשוב לבן זוגה האלים 
רק בשל תלותה הכלכלית בו; שמשמר ומנציח את נחיתותן הכלכלית של נפגעות אלימות. 

אני מזמינה אתכם ואתכן לעיין בדו"ח השנתי, המנסה בקצרה לחשוף בפניכם את ההישגים 
והפעילויות הרבות שהגענו אליהם בשנה החולפת, ובהזדמנות זו רוצה להודות לכולכם 
על התמיכה הענקית לה אנו זוכים מכם. תודה מקרב לב ויחד נמשיך להפוך את ישראל 

לחברה צודקת ושוויונית יותר!

פרופ' עינת פלד,
יו"ר "רוח נשית"

נשים  של  כלכלית  עצמאות  העדר 
אינו רק בעיה קשה  נפגעות אלימות 
עבור המתנסות בו. זהו עוול חברתי בו 
קבוצה גדולה של אזרחיות אינן זוכות לכך 
שהמדינה תגן על זכויותיהן הבסיסיות. 
לכולנו הזכות לעצמאות כלכלית - לסיכוי 
הוגן להשיג מקורות הון אישיים וחברתיים, 
להשגת רמת חיים ראויה, למיצוי היכולות 
שלנו, להבטחת עתידם של בני ביתנו, 
וכמובן לחיים בטוחים נעדרי דיכוי וכפיה. 

זוהי זכות, לא חסד!

מוטי רייפ, 
נשיא אגודת הידידות של "רוח נשית"

 אני גאה להיות חלק בעשייה החשובה 
שנעשית בעמותת רוח נשית, המפעילה 
נשים עבור נשים, נשים למען עצמאות 
כלכלית המעניקה בטחון, חיים עצמאיים 
ומשוחררים מפחד - כי רק נשים יכולות 
נשקיע  יחד  נשים.  עבור  שינוי  ליצור 
מיכולתנו ונמצא פתרונות שייצרו שינוי, 
קמפיין חזק ומתמשך שיהדהד באוזניי 
כולם ויעצור אלימות כלפי נשים, מכל 
המעמדות, מכל המוצאים, מכל מקום 
בארץ. יחד נוביל חינוך שמבטיח עצמאות 

כלכלית לכל אישה. נעשה ונצלחה.



 "חברה בריאה צריכה לעודד את הפועלים למיגור האלימות 
נגד נשים ולהוקירם" גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי.

לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, העניקה השרה אות הוקרה בתחום המאבק באלימות נגד נשים. 

האירוע התקיים 25 בנובמבר בבית הנשיא במעמד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין ורעייתו, הגב' נחמה ריבלין. עמותת רוח נשית קיבלה את האות על 
תרומתה הייחודית והניכרת למאבק באלימות נגד נשים.

אנו נרגשות וגאות לקבל את אות ההוקרה, הדבר מחזק אותנו בהמשך עשייתנו.

זוכת אות הוקרה של השרה לשוויון חברתי 
בתחום המאבק באלימות נגד נשים 2016 



 "רוח נשית" 
סייעה ב-9 השנים 

האחרונות לכ-2400 
נשים נפגעות אלימות 

לצאת ממעגל 
האלימות לעבר 

עצמאות כלכלית 
 והשפיעה על 

חייהם של למעלה 
מ-5000 ילדים.

רוח נשית לאורך 9 שנים

 1
עסק עצמאי, בוטיק 

שמלות הכלה של רוח 
נשית

 23
נשים בתוך מקלטים 
ברחבי הארץ, קיבלו 

סיוע מרוח נשית

 10
 נשים קיבלו מלגה הודות 

לקרן גלנקור ולמדו: 
 • הנהלת חשבונות
 • ביטוח ומכירות 

 • מכינה ללימודי סיעוד 
 • בניית אתרים וממשקי אינטרנט 

 • קוסמוטולוגיה 
 • מכינה קדם אקדמאית 

 • ראיית חשבון 
 • בובנאות 

• לימודים לבגרויות

 185
מתנדבות היו פעילות 
כמאמנות, מנטוריות, 

עורכות דין, מורות 
ומדריכות פיננסיות 

230
פניות חדשות 

שהתקבלו

 245
כלות התחתנו עם שמלות 

מהבוטיק של רוח נשית

402
נשים שקיבלו סיוע

9579
שעות מנטורינג ואימון ניתנו 

על ידי מנטוריות ומאמנות

 االستقالل
االقتصادي

Финансовая 
независимость

 עצמאות
כלכלית

Financial 
Independence



סבינה

סבינה, עלתה לארץ לבד מגרמניה בצעירותה, אמא 
לשני ילדים צעירים, נהגת אמבולנס במגן דוד אדום. 

"לקח לי 20 שנה להבין שאני אישה נפגעת אלימות. 
הייתי פגועה פיזית, נפשית וכלכלית. אחרי שהגעתי 
לנקודת שבירה, ברחתי למקלט לנשים- הייתי שבורה 
והייתי זקוקה להגנה. לפני יותר משנה ישבתי בבית 
והרגשתי חסרת סבלנות, חיפשתי מקום שיתמוך בי, יקבל אותי ויבין אותי... 
מצאתי את "רוח נשית", שתי מילים שמלאות בהמון כוח ועדינות! לקחתי 
חלק בסדנת תעסוקה יחד עם 10 נשים אחרות. אני מניחה שאפשר לקרוא 
לנו 'קורבנות אלימות'. בהתחלה היה קשה, קשה להיפתח, הרגשנו בושה 
גדולה... אבל מנהלת התכנית הצליחה לגעת בנו בטוב ליבה ומקצועיותה. 
בסוף כולנו חיכינו לימי ראשון לסדנה בקוצר רוח והתרגשות! היופי בעיני 
שהדגש של הסדנה היה בהעצמה, אישית וקבוצתית. אחרי הסדנא קיבלתי 
מלגת ללימודים באוניברסיטת חיפה; התחלתי תהליך עם מנטורית, מתנדבת 

מדהימה שעובדת איתי על הגשמת חלומותיי!.

המשתתפות מספרות

"א" 

"א", ילידת אתיופיה, אמא לילדה 
בת 14, הגיעה אלינו לפני כשנתיים 
לאחר שיצאה ממקלט. עבדה 
בניקיון וחלמה לעבוד כמנהלת 
חשבונות. היום, היא מתמחה 
בהנהלת חשבונות במשרד רואי 

חשבון. 

מדהים  תהליך  עשתה  "א" 
במסגרתו ליווי על ידי מנטורית 
ושיעורים לחיזוק מיומנויות בשפה 
העברית, מלגה מלאה ללימודי 
הנהלת חשבונות באוניברסיטה 
את  סיימה  היא  הפתוחה. 
הלימודים ועברה את הבחינות 
בהצלחה! היום "א" יודעת כי 
תוכל לתמוך בה ובביתה כלכלית 
ורגשית, חלומה הפך למציאות 

הודות ל"רוח נשית".

"לא הייתי מי שאני היום בלי רוח נשית"



מיכל וענת 

"בתקופות הקשות היו לי מחשבות על מוות, היום, בזכות רוח נשית יש לי הרגשה 
שיש לי מה לתת לעולם."

מיכל, סבלה בילדותה מאלימות מינית על רקע משפחתי, וכן, סיימה מערכת זוגית אלימה 
ומאיימת לאחר 8 שנים. הגיעה לרוח נשית בהמלצה של מטפלת שמתנדבת בעמותה. 

בפגישה הראשונה כבר הרגישה חיבוק ותמיכה, והתחילה מיד בסדנא של "נשים בונות 
עסקים", לאחר הסדנא הוצמדה למאמנת, ולבסוף, הוצמדה למנטורית ענת והחלה 

בתהליך מנטורינג. 

"אני רוצה להגיד שלהיות מנטורית ברוח נשית זה ממש מספק, אני מרגישה שאני 
עוזרת למשהו טוב לקרות, אני מרגישה שמיכל ממש פורסת כנפיים". ענת, בעלת 

עסק עצמאי, ומנטורית. 

"היעד שלי היה להרוויח יותר מהכנסותיי כשכירה אבל הצלחתי לשלש את ההכנסות 
בעסק שלי" 

במפגש הראשון מיכל חששה, אך מצאה בענת לב גדול, הכלה, אוזן קשבת, תמיכה 
וחיבוק. בעקבות הקשר, היום מיכל בעלת עסק עצמאי משגשג והצליחה לשלש את 
ההכנסות שלה. בימים אלו השתיים עובדות על תכנית עסקית ובניית תקציב לשנת 2017.

משתתפות מספרות

"לא הייתי מי שאני היום בלי רוח נשית"



מעגלי השפעה

מאות מנטוריות ומאמנות אישיות מקצועיות מזיזות הרים ממקומם 
יחד עם נשים נפגעות אלימות, בעבודה אחת על אחת עם הנשים, 
במשך שישה חודשים ועד שנתיים. מעגלי השפעה היא אחד 
הפרויקטים המרכזיים ברוח נשית המקדמים את רווחתן של נשים 
נפגעות אלימות על ידי פיתוח תשתית קהילתית לצורך השמה 

בתעסוקה וכניסה לשוק העבודה. 

מרים, מאמנת אישית ברוח נשית

מרים מאמנת מקצועית מזה 9 שנים מתנדבת ברוח נשית 3 שנים. "אני מביאה ידע וניסיון, 
לב פתוח ומכבד, אהבה ותמיכה לתהליך השינוי!; ההתנדבות ברוח נשית מאוד משמעותית 
בשבילי, אני לא יכולה לבחור רגע אחד ספציפי, יש הרבה רגעים ותובנות שקיבלתי ברוח 
נשית, ובחיי. כל צעד והשג של הנשים שאימנתי, מרגש אותי. אני מלאת הערכה לנשים 

האמיצות שמגיעות לרוח נשית ומוכנות להילחם כדי לשפר את חייהן" 



המרחב הנשי

"המפגש הנשי השבועי שלי"

"המרחב הנשי", המרחב מוקדש ליצירת 
אווירה בה משתתפות חדשות וותיקות יחד 

עם מתנדבות מגיעות בחופשיות. 

חלל "עבודה" בו המשתתפות תומכות אחד 
בשניה, משתפות בסיפורים וכולל הרצאה 

מעשירה. 

"מירי", הגיעה אתמול לראשונה, היא מתקשה 
למצוא עבודה )למרות היותה בעלת תואר 
ראשון( נלחמה עם עצמה ולבסוף אזרה 
כוחות, ואומץ, עשתה צעד ראשון והגיעה 
למרחב. בסוף המפגש, סיפרה על הרגשתה 
ואמרה: "הגעתי חלשה כמו בלון מרוקן 
מאוויר, ואני יוצאת מפה מרחפת, ממש 

צועדת על אוויר מרוב אושר".



אומרות את המילה האחרונה 

בזכות פעילותנו התאפשרה יצירתם והטמעתם של נהלים חדשים בשירות הציבורי, 
שמועילים באופן ישיר לרווחתן האישית והכלכלית של נשים נפגעות אלימות וילדיהן: 

ליווי קצין ביטחון לנשים המאוימות על ידי בני זוגן בעת דיונים בהוצאה לפועל.. 1
הליך טיפול מזורז ומוגבל בזמן בהוצאה לפועל, לנשים שבני זוגן מעכבים תשלומי . 2

מזונות ילדים 
מסלול טיפול ייחודי במערכת הבנקאית לנשים יוצאות מקלטים, הכולל אפשרות . 3

לפריסת חובות וטיפול מהיר, בשיתוף פעולה עם המפקחת על הבנקים.

אנו שותפות לניסוחו של החוק למניעת אלימות כלכלית, אשר מהווה פריצת דרך בכל 
הנוגע להגדרה וזיהוי של תופעה זו, ולכן יש בו כדי להביא לצמצומה באופן משמעותי. 

לפי סקרים, כשליש מהנשים בישראל סובלות מפיקוח כלכלי של בן הזוג.

הקפאת חובות לשוהות במקלטים - בזמן שהותן במקלט מצטברים כנגד הנשים חובות 
וריביות - חלקם חובות שהצטברו ע"י בן הזוג בחשבון המשותף ללא ידיעתן, וחלקם 
עקב הבריחה המהירה למקלט. בעקבות החוק המוצע, יעוכב ביצוע הגבייה לשנה וחצי 

מיום הכניסה למקלט והיקף החוב והריביות יצומצם.

שוברות את הכללים

 "אין לי כסף - הכול אצלו. 
הוא הגדיר לי מה מותר ומה אסור לי לקנות"



שיתופי פעולה

משמיעות את קולן של נשים נפגעות אלימות

רוח נשית מייצגת את קולן של נשים נפגעות אלימות. העמותה יוזמת ומפתחת שיתופי פעולה 
עם קובעי מדיניות בממשלה ובכנסת, וכן עם ארגוני החברה האזרחית. 

 קואליציית הבטחת דמי מזונות לילדים - . 1
קואליציית הבטחת דמי מזונות לילדים: שיתוף פעולה עם "מרכז רקמן" באוניברסיטת בר 
אילן ועם עמותת "אם הבנים". הקואליציה קוראת לממשלת ישראל לתקן עוול של שנים: 

 הפחתת הקיזוז בגמלת מזונות ילדים לאם עובדת בחוק הביטוח הלאומי. 
כתוצאה מפעילותנו יחד עם הקואליציה ירד הקיזוז מ60% ל-25% בלבד. 

הקיזוז.  של  מלא  לביטול  להביא  במטרה  לפעול  הקואליציה,  עם  ממשיכות,  אנו    
מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האשה; קבוצת "סנגור אם הבנים"; עיריית ירושלים 
"שינוי חד"; באשר תלכי; נשים נגד אלימות; מעל"ה - מעגלי עוצמה לאם העצמאית; עדינה 
בר-שלום; עם אחד לב אחד; האגודה הישראלית למען יוצאי אתיופיה; עיריית ראש העין. 

 קואליציית שותפות - . 2
ארגוני נשים למען צדק כלכלי ותעסוקתי.

 קואליציית 1325 - . 3
קבוצת ארגונים הפועלים ליישום והטמעה של החלטה 1325 של מועצת הביטחון של 

האו"ם בישראל.



לקראת 2017 פיתחנו בשיתוף אתר "כל . 1
זכות" מאגר המידע המקיף ביותר על 
זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן- 
"זכותון" ייעודי וממוקד ביידוע זכויותיהן 

של נשים נפגעות אלימות 

ייעוץ משפטי ראשוני למיצוי זכויות . 2
נפגעות אלימות בשיתוף  של נשים 
פעולה עם הסיוע המשפטי של משרד 
המשפטים ופרויקט "שכר מצווה" של 

לשכת עורכי הדין 

צעדת יום 
המאבק באלימות

יום המאבק באלימות כלפי נשים התקיים 
ב-25 בנובמבר. כמידי שנה השתתפנו 
בצעדות לציון התאריך שהתקיימו בחיפה 
ובתל אביב. תמר שוורץ, מנכ"לית העמותה 
נשאה דברים בעצרת שהתקיימה ברחבת 
הסינמטק בתל אביב: "אישה עצמאית 
כלכלית היא אישה שלא תלויה באף אחד 
ולא חוזרת לבעל האלים. סטטיסטיקות 
נועד  ויום המאבק  גורל  גזרת  הם לא 

להזכיר לנו את זה"

ייעוץ משפטי 
ומיצוי זכויות



בוטיק שמלות כלה רוח נשית

מיזם עסקי ייחודי מסוגו, המשלב בין 
ואקססוריז  כלה  שמלות  של  מכירה 
מעצבים  ידי  על  לעמותה  שנתרמים 
ישראלים צעירים וותיקים, לבין עשייה 
חברתית, לקידום נשים נפגעות אלימות. 
הבוטיק מאויש על ידי מתנדבות שבחלקן 
הן נשים שעברו את התהליך שרוח נשית 

מציעה ומאפשרת. 

כל הכנסות הבוטיק מוקדשות לפעילות 
בפרויקטים של העמותה למען נשים 

נפגעות אלימות.

בין המעצבים שתורמים לבוטיק ניתן 
למצוא את: 

ליהי הוד, דוד חצבני, הלנה קולן, ירון ברכה 
בצלאל, ישראלה קריבושי, נינה דבש, 
פנינה טורנה, גדי אלימלך, שימקה,הילה 

גאון, גליה חיים ועוד. 



מוטי רייף השיק את אגודת הידידות של עמותת רוח נשית.
האירוע המוצלח היה אינטימי ושמח. נערך במסעדת האריא בתל אביב 

בצהרי יום שישי וכלל קבלת שבת ושירה בציבור עם עינת שרוף.

אגודת הידידות 
של רוח נשית



יריד האופנה השנתי "טרנדה" של עמותת 
"רוח נשית" במתחם התחנה בתל-אביב. 
כבכל שנה היריד כלל שני מתחמים, יריד 

מעצבים ואקססוריז ויריד שמלות כלה.

בנוסף, נשים שמסתייעות בעמותת רוח 
נשית, שהן מעצבות בעצמן, מכרו את 
עיצוביהן - בגדים, תכשיטים, אקססוריז, 
אביזרי עיצוב לבית. סטייליסטיות אישיות 
ייעצו לקונות ועזרו להם להשלים את 

הלוק.

באירוע הפתיחה של "טרנדה" השנה 
התקיימה תצוגת אופנה של "קרייזי ליין" 
בהפקתו של מוטי רייף, נשיא אגודת 
הידידות של רוח נשית. באירוע השתתפו 
שלל נשים מובילות דעה ביניהן: זהבה 
גלאון, קרן מור, שירה מרגלית ודליה מזור. 

טרנדה 2016



הכנסות והוצאות

קרנות 36.4%

תורמים פרטיים 1.0%

ממשלה ורשויות 
מקומיות 1.6%

הרצאות 0.7%

אירועים 12.6%

שיתופי פעולה 4.1%

עסקים 3.0%

דמי השתתפות 0.4%

בוטיק כלות 7.2% 

שווי ערך 33.0%

אירועים, מיזמים 
ושיתופי פעולה 19.5%

כלליות 10.3%

תוכניות 33.1%

שווי ערך 37.1%

37.1%

10.3%

33.1%

36.4%

12.6%

0.4% 1.6%

0.7%3.0%

33.0%

1.0%

4.1%

7.2%

19.5%

הוצאותהכנסות



אחריות חברתית

"כמה נפלא זה שאתה לא צריך להמתין ולו רגע אחד לפני שאתה 
מתחיל להפוך את העולם למקום טוב יותר" אנה פראנק

WIX - נותנים בחזרה VERINT - !פשוט עושים את זהSUPER-PHARM - !גורמים לדברים לקרות



תודה רבה 
על 

תמיכתכם

הקרן ע”ש 
יוסף וכריסטינה קסירר

SAM AND BELLA SEBBA 
CHARITABLE TRUST



צוות

צוות העמותה

תמר שוורץ - מנכ"לית 
יעל צובארי - מנהלת מקצועית

ענבל חרמוני - מנהלת מקצועית יוצאת
ד"ר עו"ד דפנה רובינשטיין - מנהלת תחום שינוי מדיניות 

אורית רובין - מנהלת תוכנית "הצומת"
סיון דניאל - מנהלת תחום התנדבות

שרון שפירא נחום - מנהלת תכנית "נשים בונות עסקים"
רבקה וייסטוך - מנהלת תכנית "פותחות דלת"- צפון

רוני בן צבי - מנהלת תחום אימון 
תמר דהן - מנהלת תכנית "עצמאיות בשטח"

רינת שרון - מנהלת תכנית "עצמאיות בשטח" יוצאת
איימי סלייטר עובדיה - מנהלת פיתוח משאבים

ענת גרנאי - רכזת תחום עסקים וקהילה
עו"ד מאיה שלזינגר - רכזת פיתוח משאבים 

מיכל גלעד - רכזת פיתוח משאבים יוצאת
קארין רבינוביץ - תפעול תוכניות

שולמית פישמן - אינטייק, קבלת משתתפות

חברות הוועד מנהל

פרופ' עינת פלד - יו"ר
קרן ברנד- דניאל

סיגל פרוז'נסקי
חגית בכור

ועדת ביקורת פנימית

אנדה ברק
אלה פלדר



קריאה לפעולה

הרצאות רוח נשית

עמותת רוח נשית מציעה הרצאות מרתקות ומעשירות 
שפותחות צוהר לתחומי התוכן של העמותה ולפעילותה. 
התכנים מועברים בצורה חווייתית ומעניינת תוך התייחסות 
לחיי היום יום של המשתתפות/ים ולתיאורי מקרה מהעשייה 

של רוח נשית. 

מתחילים בטוב - מתנת חתונה חברתית

אתם תורמים לעמותת רוח נשית והאורחים באירוע מקבלים 
כרטיס ברכה ייחודי ומעוצב המיידע אותם על המחווה 

היפה שנעשתה בשמם.

 www.startingood.org.il

 GiftAway

פלטפורמה אינטרנטית קלה לשימוש המאפשרת לכן 
לחגוג את האירוע ולבקש מהאורחות/ים לתרום את הכסף 
שנועד למתנה ואף לייצר מודעות ויראלית ולרתום אחרים, 

www.GIFTAWAY.org.il למען רוח נשית

אתר קונים לטובה - אוהבים לקנות באינטרנט ? 

הכנסי לאתר http://konim-letova.com/, בחרי את אתר 
הקניות המועדף עלייך, רכשי מוצרים במחירם הרגיל, 
ובחרי בעמותת רוח נשית בסיום הרכישה. עד 7% מסך 

הרכישה יועברו כתרומה לעמותה.

התנדבות ברוח נשית

אנו מחפשות מתנדבות לתפקיד מנטוריות, מאמנות אישיות, 
מורות עזר, יועצות קריירה, להפעלת בוטיק שמלות 
הכלה, ועוד. המתנדבות עוברות הכשרה ומלוות ע"י צוות 
העמותה לאורך כל הדרך. גם התנדבות חד פעמית עוזרת!

 להתנדבות:
 www.ruach-nashit.org.il הכנסי לאתר של רוח נשית
 hitnadvut@ruach-nashit.org.il :או צרי קשר דרך המייל

תרומה כספית 

מעוניינ/ת לתרום תרומה כספית - כנס/י לאתר של רוח 
office@ruach-nashit.( ,נשית או פני אלינו דרך הפייסבוק

org.il( או 072-2507770

כל התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46א.



הציפור הכלואה שרה, עד קצה 
הקול אל הלא נודע, אך הנכסף 

מכל ושירה מהדהד עד קו 
אופק כחול כי הציפור הכלואה, 

שרה על חופש
מאיה אנג'לו, תרגום מאנגלית: נוגה שבח

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




