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עליו  מעלים  מישראל,  אחת  נפש  המקיים  ”כל 
כאילו קיים עולם מלא“ (משנה מסכת סנהדרין ד', ה')

וילדים מהציבור הדתי והחרדי הסובלים  מטרת העמותה הינה להציל נשים 
את  לממש  היא  באשר  אישה  לכל  אפשרות  ולהעניק  במשפחה,  מאלימות 
או  נפשית  פיזית,  מוגבלת  או  מושפלת  להיות  ולא  וכאישה  כאדם  עצמה 

כלכלית.

תחומי הפעילות
>> הפעלת שני מקלטים לנשים מוכות דתיות וילדיהן.

>> דירות מעבר לנשים ששהו במקלטים.
>> מתן סיוע מקיף לנשים השוהות במקלטים גם לאחר עזיבת המקלט. הסיוע 
המשפטי,  בתיק  מלא  טיפול  וקבוצתי,  אישי  סוציאלי  וליווי  טיפול  מתן  כולל 
הכשרה מקצועית וסיוע במציאת תעסוקה, סיוע כלכלי כולל, עזרה במציאת 

פתרון מגורים, והכנה לחיים עצמאיים.

>> סיוע משפטי לנשים חסרות יכולת בתיקי גירושין ומשפחה.
האוכלוסייה  בקרב  במשפחה  אלימות  למניעת  תכניות  והפעלת  יצירה   <<
לנוער  והצגות  סרטים  הסברה,  חומרי  הפצת  סדנאות,  ע“י  חרדית  הדתית 

ולמבוגרים.

ע“י  הקו מאויש  נשים במצוקה.  עבור  ביממה  24 שעות  קו חם  >> הפעלת 
עובדות סוציאליות ועורכות דין מנוסות.

1-800-292-333הקו החם

www.batmelech.org



ידידים יקרים,

כאשר אנו מביטים לאחור על שנה נוספת של פעילות בבת מלך, אנו רואים 
עוד שנה שבה צוות המקלטים פעל ללא לאות למען הנשים והילדים שמצאו 

בית בבת מלך.

ידי צוותי בת מלך מלאות - הן עסוקות בעזרה ובעשייה. בעוד הימים הרגילים 
עמוסים במקרים כואבים וקשים ישנם ימים רבים מלאים תקווה וצמיחה.

בעקבות הרחבת המקלטים, הלב מתרחב והידיים מלאות. שנים עשר חדרים 
בכל מקלט משמעותם בית ומגן לעשרים וארבע משפחות. חדר אחד מיוחד 
עוד  ילדים   (!)  11 ל-  אם  ידי  על  אוכלס  ילדים,  ברוכת  למשפחה  המיועד 

בטרם הסתיים שיפוצו. 

הסיפורים ממשיכים וזורמים אלינו ואין דרך להתרגל אליהם, אך אנו מרגישים 
זכות להיות חלק מהשינוי וההתקדמות של כל אישה, ולהיות חלק ממאמץ 
נגד  אלימות  של  הכאוב  לנושא  ביחסה  שלנו  החברה  לשינוי  להביא  נרחב 

נשים.

בפני  המודעות  להעלאת  ופועלים  ציבוריים  מהלכים  להוביל  ממשיכים  אנו 
קהלים חדשים ומגוונים, כל זאת על מנת להגיע לכל אותן נשים ״שקופות״ 
החיות סביבנו בתוך מעגל אין סופי של אלימות מוסתרת, שתדענה כי ישנה 

תקווה וכי ישנו פתרון.
מקרב לבנו אנו מודים לאלה העומדים לצדנו, כתף אל כתף, ומספקים לנו 

תמיכה וכוח להמשיך בעבודתנו החשובה.

אנו מתפללים לשנה נוספת בה נוכל לתת תקווה ובית למי שנזקק לה.

בכבוד ובהערכה,
צילית

דבר יו״ר בת מלך עו״ד צילית יעקובסון



ידידים ושותפים יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם עדכון על פעילות בת מלך בשנת 2018.
איתן  הביאו  והן   - במקלטים  ילדיהן  עם  השנה  שהו  נשים  ושמונה  שישים 

סיפורי אלימות חדשים וקשים.

מקרה חריג של אלימות אירע במהלך השנה כאשר אחד הבעלים תקף במכות 
קשות את עורכת הדין של בת מלך במהלך דיון בבית הדין הרבני. למזלה של 
והם  לאישה,  ומסוכן  כי הבעל אלים  לדיינים  הוכיח  זה  האישה מקרה קשה 
גט. המסוכנות של הבעל האלים הזה נחשפה מאוחר  חייבו אותו לתת לה 
יותר כאשר הוא נעצר והואשם ששרף ספר תורה בבית הכנסת. למזלה של 

האישה היא וילדיה כבר ניצלו ממנו.

ואת הסיוע  תודות לתמיכתכם הצלחנו לשפר את תנאי השהות במקלטים, 
וההעצמה לנשים העוזבות, ובעזרת ה' נמשיך לשפר ולקדם את מטרותינו 

גם בשנה הקרובה. 

עם סיומה של 2018, התבשרנו כי זכינו במכרז של משרד הרווחה להפעלת 
דירות מעבר נוספות בירושלים. זו בשורה טובה שתאפשר לנשים מהמקלט 
לצאת לחיים עצמאיים בדירות המעבר תוך כדי המשך הטיפול והתמיכה של 

צוות המקלט. 

וללמוד ביתר פירוט על פועלינו בשנת  הנכם מוזמנים לעיין בדפים הבאים 
.2018

תודה רבה לצוות הנפלא והמסור של בת מלך, ילכו מחיל אל חיל.
נח

דבר מנכ״ל בת מלך עו״ד נח קורמן



הדתיות  מהקהילות  מוכות  לנשים  מקלטים  שני  כיום  מפעילה  בת-מלך 
בשעת  פיזית  להגנה  בנוסף  ולילדיהן,  לנשים  מאפשר  המקלט  והחרדיות. 
המשפטיות,  זכויותיהם  מגוון  את  למצות  פעמית  חד  הזדמנות  גם  סכנה, 
הסוציאליות והנפשיות בזמן השהייה בו. כמו כן ניתנת לנשים הזדמנות לפתח 
הנשים  של  הדתיים  לצרכים  רגישות  כדי  תוך  בעתיד,  לעצמאות  מיומנויות 

וילדיהן.

הנשים והילדים במקלטי בת מלך 2018

גילאי נשים

גילאי נשים

מספר נשים

בת מלך היוותה קורת גג בטוחה ומיטיבה ל-בשנת 2018

68186
ילדיםנשים



משך האלימותמשך האלימות

10 נשים
ששהו במקלטים 

הן משפחות 
מרובות ילדים בין 

חמישה ל-אחד 
עשר ילדים 

למשפחה!

מהנשים
שעזבו את 

המקלט השנה 
יצאו ממעגל 

האלימות 
והמשיכו לחיים 

עצמאיים!

83%
148 נשים

אשר שהו בעבר 
במקלטים ויצאו 
לחיים עצמאיים 
המשיכו לקבל 

תמיכה וסיוע 
לפי הצורך.

גילאי ילדים

מספר ילדים
גילאי ילדים



אינם  משפחה  בענייני  המשפטיות  במערכות  הולם  שייצוג  מאמינים  אנו 
נשים  אישה.  לכל  המגיעה  זכות  אלא  כלכלית  יכולת  בעלי  של  פריבילגיה 
השוהות במקלט מיוצגות ע“י עורכות דין מהמחלקה לסיוע משפטי של ’בת 

מלך׳. הסיוע המשפטי ניתן לנשים גם לאחר עזיבתן את המקלט.
וניתן לה  בירור של מצבה המשפטי  עם הגעתה של האישה למקלט נערך 
התביעות  בפניה.  העומדות  המשפטיות  האפשרויות  לגבי  מקצועי  ייעוץ 
וגירושין.  שותפות  פירוק  מזונות,  תביעת  ילדים,  החזקת  הן:  לרוב  המוגשות 

ובמידת הצורך – צו הגנה.

מאלימות  הסובלות  לנשים  טראומטיים  להיות  יכולים  משפטיים  הליכים 
גירושים  הליכי  האלים.  לבעל  לחזור  עלולות  ביאושן  אשר  במשפחה, 
מתמשכים או מאבקים על המשמורת יכולים לערער את ההחלטיות שלהן, 
באין להן תמיכה בתקופה קשה זו. לכן, אנו מפעילים צוות מיוחד הכולל יועצות 
ומתנדבות אשר מסייעות לנשים להתגבר על הבעיות הרגשיות ולמצוא כוחות 

להמשיך הלאה ולהתקדם בהליכים המשפטיים המורכבים.

בת מלך מפעילה קו חירום 24 שעות ביממה עבור נשים הזקוקות למקלט או 
לייעוץ.

סיוע משפטי והקו החם

1,600

שיחות נענו
בקו החם

170

דיונים משפטיים 
בבתי הדין 

הרבני ובבתי 
משפט 

25

נשים
קיבלו גט



אנו נרגשים לשתף כי השנה זכתה עמותת בת מלך בפרס ג'נסיס של קרן  <<
בראשית בשיתוף קרן קאהן ומתן – משקיעים בקהילה, למען העצמת נשים 
וקידום שוויון מגדרי בישראל. הפרס חולק בין 37 ארגוני נשים, שמהווים חלק 

משמעותי בעשייה החברתית במדינה.
זו זכות גדולה להיות חלק ממרקם של ארגונים, שכולם עסוקים בעשיית טוב 

מלך  בבת  הבחירה  נשים.  למען 
ונתינת אמון על  היא תעודת כבוד 
המקצועיות והמסירות של הצוותים 

שפועלים במקלטים. 

השנה זכינו להעניק ל-8 נשים מלגות לימודים <<

בסך כולל של 33,000 ש"ח תודות לקרן ע״ש ורד גלבר ז״ל.

ת', יוצאת המקלט, סיימה באחרונה את לימודיה האקדמאיים וקיבלה תעודת 
הוראה הודות למלגה. היא הודתה ואמרה:

"זו הייתה הזדמנות מדהימה עבורי ללמוד, לרכוש מקצוע, ולדעת 
ב"ה,  בו  טובה  ושאני  אותי  שמעניין  בתחום  לעסוק  יכולה  שאני 

ובמקביל לפרנס בכבוד את ילדיי. תודה!"

אירועים מיוחדים

4510
עוקבים

בת מלך ברשתות
החברתיות

חדש
מוזמנים
לעקוב

@batmelechShelter

Bat_Melech@



זוננפלד.  דניאלי  הילדים ע"ש  בית  ירושלים את  >> השנה חנכנו במקלט 
בבית  התנדבה  היא  הזולת.  ואהבת  מסירות  של  סמל  הייתה  ז"ל  דניאלי 

החולים שניידר, ונהרגה בתאונת דרכים בשובה מהתנדבות. 

בטקס שהתקיים לכבודה במקלט בירושלים השתתפו בני משפחתה וידידים, 
ביניהם הרבנית ציפורה לאו, הרבנית ציפורה שפירא, והרבנית לאה פינקל.

עינת אנגלמן, מנהלת המקלט, סיפרה על חשיבות המקלט לא רק לנשים 
לנשים אבל תפקידו  כמקלט  מוכר  אולי  "המקלט  לילדים במקום:  גם  אלא 
כאן  מושקעים  אדירים  משאבים  להגן.  רק  לא  אבל  הילדים.  על  גם  להגן 
לומדים  עצמם,  את  לאהוב  בעצמם,  להאמין  לומדים  הם  בילדים.  בטיפול 
לחיות את החיים בלי אלימות, ואולי יותר מכל - למרות המצב המורכב אליו 
נקלעו בעל כורחם, הם זכאים לילדות טובה. כאן הם יכולים לשחק. ללמוד. 
ואפילו לחלום. אני מדברת על "לחלום" על "עתיד" על "אופטימיות" ואני לא 
כולה לנתינה  יכולה שלא לחשוב מיד על דניאלי. דניאלי הקדישה את כל 
לילדים שהחיים לא הקלו עמם, היא הייתה ברוכת כישרונות וילדים רבים נהנו 
מהשפע המבורך שלה. אני רוצה להודות לך מר מוטי זוננפלד, על התרומה 
ההתמודדות  על  לי  צר  מלך׳.  ׳בת  עם  האמיץ  והקשר  הליווי  על  הנדיבה, 
שאיתה אתם מתמודדים, ואני מודה לך שאתה מלמד אותנו איך עושים טוב 

גם מתוך כאב“.

מוטי זוננפלד, אביה של דניאלי ז"ל, שיתף את הנוכחים במחשבותיו: ״אנחנו 
כוח  בעלת  הייתה  דניאלי  דניאלי.  נאמנים של  כשליחים  היום  כאן  נמצאים 
עצום של נתינה. לו הייתה דניאלי יכולה לראות את המקום הזה, מקלט ׳בת 
מלך׳, לבטח הייתה מתחברת אליו וממשיכה את העשייה המבורכת שלה גם 

בו". 



ילדים,  מרובות  משפחות  אלינו  מגיעות  רבות  פעמים  היחידה:  שיפוץ  <<
שצריכות לקבל גם הן מענה מיטבי, נעים ומכבד.

לאישה  ונעימה  מכבדת  מגורים  ליחידת  ומתפרק  ישן  חלל  להתאים  בכדי 
עם משפחה ברוכת ילדים, נרתמה המעצבת ליזי מור לסייע בתכנון ועיצוב 
היחידה. כדי לממש את התכניות, יצאנו ל'גיוס המונים' בקרב הציבור וידידי 
וב"ה בזכות שני תורמים שאפשרו את קידומו של הפרויקט, הוא  העמותה, 

הסתיים בהצלחה.

ימים ספורים בלבד אחרי סיום השיפוץ והתאמת היחידה נכנסה למקלט 
ילדים. משפחה שלמה שזוכה להתחיל את תהליך  אישה עם אחד עשר 

השיקום ביחידת דיור מכבדת ונעימה.

תודה לכל מי שלקח חלק בפרויקט. בלעדיכם זה לא היה מתאפשר!

כל  על  הישראלי  הבנייה  ממרכז  רולס  לערן  המעצבת,  לליזי  גדולה  תודה 
העזרה והחיבורים, לרב בריח על דלתות הפנים, לחמת על תרומת הברזים, 
הסניטריים,  והכלים  הריצופים  תרומת  על  מודיעין  מקרמיקה  מעוז  לדורון 
קבלן  עטיא  ולאלי  ביחידה,  המטבח  נגרית  על  אברהם  אורית   - לאוריתא 

ההריסות.

אחרי השיפוץ



תודה לקרנות שליוו אותנו בשנה האחרונה
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The Slomo and Cindy Silvian Foundation, Inc
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