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התרומה אפשרית כמעשר כספים
ומוכרת לעניין תרומות לפי סעיף 46

בואו ועזרו לנו לעצור את המכה הבאה!

היו שותפים להצלת הנשים והילדים
והוצאתם ממעגל האלימות!

לתרומה מאובטחת
באתר העמותה

www.batmelech.org

לתרומה טלפונית
02-6338927

לתרומה באפליקציה *
|                     
058-5292333

* לאחר התרומה שלחו פרטים למייל batmelech.office@gmail.com למשלוח קבלה

לתרומה בהמחאה
לפקודת בת מלך

יש לשלוח לכתובת
בת מלך

ת.ד. 23023
ירושלים 9123001

העברה בנקאית *
לחשבון הבנק של בת מלך

בנק המזרחי
סניף 458 גבעת שאול
מספר חשבון 102965



“וכל המקיים נפש אחת מישראל
מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא”
)משנה מסכת סנהדרין ד', ה'(

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

<< דירות מעבר לנשים ששהו במקלטים.

<< מתן סיוע מקיף לנשים השוהות במקלטים גם לאחר עזיבת המקלט.  
מלא  טיפול  וקבוצתי,  אישי  סוציאלי  וליווי  טיפול  מתן  כולל  הסיוע 
סיוע  תעסוקה,  במציאת  וסיוע  מקצועית  הכשרה  המשפטי,  בתיק 

כלכלי כולל, עזרה במציאת פתרון מגורים, והכנה לחיים עצמאיים.

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

לנוער ולמבוגרים.

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

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

או מוגבלת פיזית, נפשית או כלכלית.

הקו החם

1-800-292-333
www.batmelech.org

batmelechShelter

@Bat_Melech
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ידידים ושותפים יקרים,
אני מבקשת לשתף אתכם בפנים מאחורי המספרים והסטטיסטיקות. זכיתי ואני פוגשת את הנשים 
ומשוחחת איתן, חווה את כאבן ואת שמחתן. אוחזת בידיה של תינוקת שהגיעה אלינו עם אימה 
ממחלקת יולדות, ומרגיעה את האישה שמתקשרת להתייעץ לאחר 20 שנות אלימות ואף אחד 
לא יודע. אני יודעת ומכירה היטב את פניהן של הנשים האמיצות שאזרו אומץ והגיעו למקלטי 
בת מלך, נשים שחיו במציאות בלתי נתפסת של אלימות וכאב. מרבית הנשים ממשיכות לסבול 

מסתירות ומסתתרות, ומי יכול לנחש כי היא אישה מוכה.
ברשימת הנשים שנרצחו על ידי בני זוגן בשנה האחרונה היו נשים שאף אחד לא ידע על האלימות 
ועל הפחד שליוו את חייהן. מיכל סלה ז"ל נרצחה על ידי בעלה והותירה תינוקת קטנה. הרצח של 
מיכל ז"ל היה מטלטל בייחוד כי ההבנה שהאימרה "היא יכולה להיות כל אחת" הפכה למציאות 

חיים כואבת עד כדי בלתי נתפסת.
בבת מלך אנו פועלים רבות להעלאת המודעות, לפיתוח שירותים המתאימים לכל אישה שנדלקו 
לה נורות האזהרה. להיות עבורה חוף מבטחים ועוגן של תקוה. אנו נמשיך לפעול בכל דרך למען 
האלימות  לקרבנות  יד  ומושיטה  מטפלת  מסתירה,  שאינה  מתוקנת  חברה  ולמען  ילדינו  עתיד 

במשפחה.
והגיעו למקלטי בת  כי חייהן של הנשים האמיצות אשר פנו אלינו  לנו סיפוק רב מהידיעה  יש 
מלך ניצלו, הן משתקמות ומובטח להן עתיד טוב יותר. אנו מודים לכם על היותכם שותפים לדרך 

משמעותית זו.

ובעזרת ה' שנהיה שליחים לטוב,

צילית

"אם תפגוש  אדם שבור
שב איתו 

על סף השבר הארור
אל תנסה לתקן 

אל תרצה שום דבר
ביראה ובאהבת הזולת 

שב איתו 
שלא יהיה שם לבד"

 )סמדר וינשטוק(

דבר יו״ר בת מלך | עו״ד צילית יעקובסון



ידידים יקרים,
אנחנו שמחים להציג בפניכם עדכון וסיכום על פעילות 

עמותת בת מלך בשנת 2019.
בשלושת  תוכניות  ולפתח  להוביל  המשכנו  השנה  גם 
התחומים בהם אנו פועלים למיגור האלימות במשפחה: 

1( בקהילה - על ידי הפעלת תוכניות חינוך ומניעה, סיוע 
משפטי, קו חירום ועוד.

לנשים  כוללת  שיקומית  מעטפת  במתן   - במקלטים   )2
ולילדים השוהים בהם. 

3( בתמיכה כוללת בנשים עוזבות המקלטים, להשתלבותן 
המלאה חזרה בקהילה.

 
במשימות  להתחיל  ואף  במקלטים  העבודה  את  לבסס  החולפת  בשנה  הצלחנו  ברוך השם 
ואתגרים חדשים. פרויקט בת מלך לידך שהתחלנו להפעיל השנה, מאפשר לנשים נפגעות 
אלימות, לקבל תמיכה וייעוץ באמצעות פגישה עם עורכת דין ויועצת של בת מלך במקום 
הוספנו  נוספות;  לערים  אותו  להרחיב  נערכים  ואנו  ביותר,  כמוצלח  הוכח  השירות  מגוריה. 
השנה דירת מעבר חדשה; התחלנו בתהליך בשיתוף משרד הרווחה להקמת יחידות מקלט 
הילדים  עם  למקלטים  להגיע  יכולות  אינן  לצערנו,  שכיום,  מתבגרים,  ילדים  עם  לנשים 
המתבגרים; החלפנו מערכת מים חמים באחד המקלטים; ובנוסף שיפצנו וריהטנו מחדש את 

בית הילדים והמטבח באחד המקלטים, תודות לתרומות נדיבות.

תודה על נדיבות ליבכם שאיפשרה לנו להציל עוד עשרות נשים ומאות ילדים, לסייע להם 
בתהליך השיקום ולהוציאם ממעגל האלימות.

בידידות ובהערכה,
נח

דבר מנכ״ל בת מלך | עו״ד נח קורמן





את  לך.  אומר  שאני  למה  טוב  טוב  "תקשיבי 
שום דבר. כישלון. אפס מאופס, זה מה שאת. 
תראי איזו אימא גרועה את. פעם עוד היית יפה. 
חתיכת פרוצה! מה דמעות עכשיו? עוד פעם 
מרחמת על עצמך? הכי קל לרחם. מה אמרת? 
רוצה לעזוב? מה את בלעדיי? ובכלל, מי יאמין 

לך? את כלום. אפס".
נעים  לא  הללו  הקשות  המילים  קובץ  את 
לשמוע. זה מכווץ ומשפיל. כשאלו ה"מחמאות" 
שאת שומעת יום יום מהאיש שאהבת ובטחת 
בו, האמון שלך בעצמך ובעולם הולך וקטן, עד 
פיזיות  והשפלות  מכות  לזה  הוסיפו  שנעלם. 

וקבלו צל אדם. 
אישה שמגיעה אלינו למקלט מתחילה מסע אל 
כמה  לה  יש  ואשמה.  עלבון  מלאת  הלא-נודע 
כל מה שהצטבר  את  לקלף  להתחיל  חודשים 
בעצמה,  אמון  לבנות  צלקות,  לפתוח  בנפש, 
ובשמחה.  בכבוד  לחיות  לה  שמגיע  ולדעת 
גם  אבל  צער,  רגעי  בו  יש  קורע.  הזה  המסע 
לא מעט רגעי שמחה. בצד הדמעות יש רגעי 
ואהבה.  ילדים,  של  שובבות  וצחוק,  נחמה 

הרבה אהבה.
הצלחה אמיתית מבחינתנו היא יציאה של האישה 
יכולת  מהמקלט, עם כוחות לבנות חיים חדשים, 
לבחור בחירות מיטיבות, אפשרות לפרנס אותה 
ואת ילדיה, אמון בעצמה, ובעיקר - יכולת לחיות 

ללא פחד. 

על העבודה במקלטים
עינת אנגלמן | מנהלת מקלט

עם  למקלטים  שמגיעים  הרבים  הילדים 
חיים  אלימות,  שחוו  לאחר  אימהותיהם 
קשים וחוסר ביטחון מתמיד עוברים אף הם 
תהליך שיקומי. צוות המקלטים משקיע רבות 
ובסיפוק  עבורם  בתעסוקה  בילדים,  בטיפול 
צרכיהם החומריים, החינוכיים והרגשיים. אנו 
מאמינים שהעבודה עם הילדים יכולה לעצור 
את הדור הבא מהישארות במעגל האלימות. 

עשה לי הקדוש ברוך הוא חסד כשגלגל אותי 
צוות  עם  ביחד  מלך.  בת  של  מקלט  לנהל 
חסד  לרגעי  שותפות  אנחנו  ומסור  מיוחד 
שעות  וארבע  עשרים  של  עבודה  זו  רבים. 
ביממה, ובכל רגע נתון עשויה להגיע הקריאה 
שתיכנס  חדשה  אישה  ובעקבותיה  הבאה, 
לחיינו, ואנו עומדות הכן לסייע לה ולאפשר 

לה לשנות את חייה לטובה.

סלעית גבע ועינת אנגלמן | מנהלות המקלטים



הנשים והילדים במקלטי בת מלך 2019
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78% מהנשים
ציינו שיפור בביטחון האישי 

שלהן מול בן הזוג האלים
לאחר שיקומן במקלט

68% מהנשים
מהנשים ציינו שיפור לטובה 

בתקווה ובאמונה שלהן
כי יצליחו לייצר לעצמן 

עתיד טוב יותר

מרבית הנשים

85% מהיעדים 
לשיקום

ציינו כי המצב הבריאותי 
שלהן השתפר בעת

שהותן במקלט

הנשים ציינו כי המקלט 
סייע להן להשיג 



משרדי
7%ממשלה

33%

תרומות
מחו״ל

תרומות
מהארץ

60%

מקלטים

3%
4%

משפטית5%

הנהלה

מודעות וקהילה
דירת מעבר ונשים עוזבות

78%

10%

תקציב בת מלך 2019

התפלגות
מקורות המימון

חלוקת התקציב

התקציב השוטף - 8,500,000 ₪



פרויקט בת מלך לידך הושק השנה, בשיתוף קרן פרס בראשית,
The Genesis Prize ומתן - משקיעים בקהילה,  כדי להנגיש את הסיוע 

והייעוץ המשפטי לנשים הסובלות מאלימות.
במסגרת הפרויקט מגיעות עורכות דין מטעם הסיוע משפטי של בת מלך 
ייעוץ בנושאי משפחה  ייעודיים, ומקיימות פגישות  לריכוזי אוכלוסייה 

לנשים אלו ללא עלות. 

המגיעות  אלו  בייחוד  האלימות,  מעגל  בתוך  שנמצאות  רבות  נשים 
מחברות סגורות, נמצאות לרוב בקושי גדול להיחלץ משם, בשל מחסור 
במעגלי תמיכה וסיוע להן ולילדיהן, כמו גם חוסר במידע על זכויותיהן 

בעיקר בשל מודעות נמוכה לנושא בציבורים אלו. 

אנו מקווים כי השנה בעזרת ה' נרחיב את הפרויקט ונוכל להגיע לעוד 
נשים הזקוקות לסיוע ברחבי הארץ. 

המחלקה לסיוע משפטי

2,000
פניות לקו החם

65
דיונים משפטיים 
בבתי הדין הרבני 

ובבתי משפט 

18
נשים קיבלו גט

60
עו"ד נחמה איזאק ועו"ד מרב פורת-ניסנהולץפגישות בקהילה



לרגל יציאתה מהמקלט לחיים עצמאיים, העניקה מ' לצוות 
בת מלך עבודת פסיפס מיוחדת ומרגשת שיצרה, ומסמלת 

את התהליך שעברה בתקופת שיקומה במקום.
"רציתי מאוד לתת לכם משהו מעצמי. משהו שמביע את 
מה שהענקתם לי. אני קוראת לתמונה הזו: עבר, הווה ועתיד.
של  מערבולות  כשסביבה  דק,  חבל  על  מהלכת  האישה 
האפל  לבור  ליפול  רק  אפשר   - שלי  הזה  בעבר  אלימות. 
נותן  המקלט  מלך.  בת  את  פגשתי  שם  אבל  והטובעני. 
נפילות בדרך.  ומחזיק אותה במקרים של  ביטחון  לאישה 

בשלב הזה רואים את האור של הידיים שכבר קורן עליה.

הקשר החם והתומך, שהנשים הורגלו אליו בזמן שהותן במקלט, אינו מסתיים כשאישה 
ייעודי מלווה את הנשים בצעדים הראשונים בעולם שבחוץ, ושומר  יוצאת ממנו. צוות 
על קשר רציף עם כל אישה המעוניינת בכך. ההתמודדות של הנשים אינה פשוטה, אך 
הן יודעות ומרגישות שלעולם לא יהיו לבד, וכי יש להן עוגן להישען עליו בשעת הצורך.

מה קורה עם הנשים בצאתן מהמקלט?

16 דירות
לנשים עוזבות
רוהטו במלואן

15 מלגות לימודים
הוענקו לנשים יוצאות המקלט 
בסיוע קרן לזכר ורד גלבר ז"ל

₪ 220,000
חולקו כתמיכות

לנשים יוצאות מקלט

מהנשים
שעזבו את המקלט השנה 

יצאו ממעגל האלימות 
והמשיכו לחיים עצמאיים!

75%
200 נשים

שיצאו לחיים עצמאיים 
המשיכו לקבל השנה תמיכה 

וסיוע לפי הצורך



אישה  לכל  להגיע  במטרה  נשים,  נגד  האלימות  לתופעת  המודעות  להעלאת  רבות  פועלים  אנו 
הסובלת מאלימות במשפחה.

| בעבודה מול  כחלק מכך לוקחת הנהלת העמותה חלק בדיונים בכנסת; בוועדות היגוי שונות 
מקבלי ההחלטות ומשרדי הממשלה | במפגשים עם אישי ציבור ומובילי דעת קהל | בהרצאות 
בפני קהלים שונים – נשים, בלניות, מדריכי חתנים וכלות, רבנים, דיינים, תלמידי ישיבה ותלמידות 

תיכון ועוד.

חינוך, מודעות והסברה

הרב חיים אידליס 
והרב מיכאל לוין

בביקור בבת מלך

>>

<<

מנכ״ל בת מלך
עו״ד נח קורמן

בכנס רבנים

הרבנית
מזל עמאר

רעייתו של הראשל"צ 
והרב הראשי לירושלים 

הגרש"מ עמאר,
בביקור במקלט

>>



מקום מפלט
סרטה המטלטל של איילת דקל, 
 YES דוקו וב YES שמשודר ב
VOD ליווה שלושה מקלטים 

לנשים נפגעות אלימות: מקלט 
של בת מלך, מקלט למגזר 
הערבי ומקלט כללי. בסרט 
נחשפו הקשיים של צוותי 

המקלטים ושל הנשים בתוך 
תהליך השיקום.

באמצעות מועמדותה של
יו"ר עמותת בת מלך, עו"ד 

צילית יעקבסון,
לתואר אשת חיל של עיתון 

משפחה, התאפשר לנו להשמיע 
את קולן של הנשים במקלטי 
בת מלך, כמו גם נשים שעדיין 
נמצאות בתוך מעגל האלימות.

תודה לעורכות העיתון ולוועדת 
הפרס על ההזדמנות החשובה.  

>>

<<



פוסט של
סיוון רהב מאיר

טור של עו"ד
נח קורמן

בעיתון "בשבע"

עיתון "לאישה" התגייס 
לפעילות להעלאת המודעות, 
ופרסם טיפים וסימני אזהרה 

מטעם בת מלך

>>

<<

<<

חינוך, מודעות והסברה
בת מלך בתקשורת | לקט קטעי עיתונות



YNET טור
ענת יוצאת לחירות

טור של
צילית יעקבסון 

בעיתון "מצב הרוח"

כתבה על בת מלך 
בעיתון "יום ליום"

<<

>>

<<



סטודנטיות מהמחלקה לתקשורת חזותית במכללת אמונה רצו 
לקחת חלק בהעלאת המודעות לתופעת האלימות נגד נשים.

הן יצרו בהנחיית המרצה שירה אליצור, מודעות הסברה מטלטלות
סביב הנושא למגזר הדתי והחרדי. מצורפות 4 מודעות מהפרוייקט.



התרגלנו להתרגש מסיפורי הצלחה של הנשים, משיקום יוצא דופן 
– אך למכתב המרגש שהגיע למשרדי העמותה לא ציפינו.

המכתב הגיע מבעל לשעבר של אישה שהייתה במקלט עם ארבעה 

ילדים, עברה תהליך שיקום ויצאה לחיים עצמאיים בקהילה. 

זוגתי שהתה  בת  כאן.  חושב שתופתעו ממה שאכתוב  "אני 
אצלכם תקופה, בה היא והילדים עלו על דרך המלך. כיום, 
למרות  טיפולי,  תהליך  עברתי  אני  גם  בה  תקופה  אחרי 
במקום  נמצאים   הילדים  מצוין,  קשר  לנו  יש  שהתגרשנו 
ובנפשם... תודה  הראשון בלימודים ובהתנהגות, שלמים בגופם 
רואה  אני  אישית  בהם!  שהשקעתם  מה  כל  עם   - לכם  כך  על 
היום הצלחה גדולה בדרכי בחיים. רוב תודות! כשאתבסס קצת 

כלכלית אשמח לתרום לכם".

בעת ששהה ש' במקלט יחד עם אמו
אחיו ואחיותיו, הגיע הרב הראשי לישראל
הרב דוד לאו שליט"א לביקור במקלט.

ש' התרגש מהביקור שכן הוא זכה לשוחח באופן 
ובלימודיו.  במצבו  שהתעניין  הרב  עם  אישי 
ממנו  ביקש  והרב  עשרה  שתים  בן  אז  היה  ש' 

שיזמין אותו לחגיגת בר המצווה שלו. 
חלפה שנה, אמו של ש' עזבה את המקלט לחיים 
עצמאיים. ש' השתלב במוסד לימודים ובמקום 

יום בר המצווה התקרב וש' נזכר במפגש עם הרב והזדרז להזמין אותו.  מגורים חדש. 
לשמחתו הרבה אף שהרב לא היה פנוי בתאריך של בר המצווה הוא הזמין את ש' ואת 
אמו ללשכתו. הרב שמח עם ש' ומשפחתו בירך את הנער שיעלה ויגדל בתורה ומצוות, 

ואת אמו שתרווה ממנו נחת. 
מ', אמו של נער בר המצווה: "המפגש עם הרב לרגל בר המצווה של בני היה מאוד מרגש 
ומעצים! הוא לא האמין שהרב זוכר אותו למרות כל העיסוקים שיש לו. מבחינתנו זהו 

רגע שלא ישכח לעולם!"



תודה
תודה לידידי בת מלך ולמתנדבים יקרים שאירחו ויזמו השנה

אירועי הסברה והתרמה למען הנשים והילדים במקלטי בת מלך

<<

>>

 מסיבת נשים בירושלים
שכל הכנסותיה למען בת מלך

אירוע זומבה לנשים
לזכרה של מיכל סלה ז"ל 

התקיים בישוב בית זית

 ערב הסברה והתרמה ייחודי 
התקיים בבית שמש

ביוזמת מתנדבות ובחסות
ד"ר עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש

 ערב התרמה מרגש 
התקיים בעיר שוהם 
בעשרת ימי תשובה,

עם הופעה של
הצמד יונינה שנרתם 

>>למשימה החשובה
אר

 ב
ו –
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 צילום: סטיב קמילר

>>



תודות לתרומות והירתמות של אנשים, 
חברות וקהילות יקרות, הצלחנו השנה 

לקדם פרויקטים חשובים במקלטים.

<< שיפוץ בית הילדים באחד המקלטים.>>

<< החלפה ושדרוג מערכת המים החמים כך 
שתותאם ותאפשר מים חמים לשתים עשרה 

משפחות עם ארבעים ילדים במקלט בזמן נתון.

<< שיפוץ מטבח באחד המקלטים.

<<  ריהוט ואבזור של שש עשרה דירות לנשים 
שעזבו את המקלט לחיים עצמאיים עם ילדיהן.

<< השנה התחלנו להפעיל דירת מעבר נוספת 
בשיתוף משרד הרווחה. הדירה תיתן מענה 
לעוד אישה ולילדיה בדרך מהמקלט לחיים 
עצמאיים. מעגל נשים גבעת שמואל נרתמו 

מיד לסייע לנו לצייד את הדירה בצורה ראויה, 
מכובדת ונעימה למשפחה שתיכנס אליה. 

במסגרת זו רתמו המתנדבות אנשים טובים, 
חברות מסחריות ונוער נפלא לפרויקט, והחלו 
בגיוס תרומות, בהתאמת הדירה לצרכיה של 

המשפחה, בשיפוץ, ברכישת ריהוט, מוצרי 
חשמל, כלי מטבח וחומרי ניקוי יחד עם עיצוב 

הדירה והכנסת אווירה חמה וביתית למקום.

<< תודה למעצבת הפנים שגית הנדלר-מרק, 
שנרתמה לכל פרוייקט, עם לב גדול וכשרון ענק.

תודה לאלו שלקחו חלק והפכו את החלום למציאות!





תודה לשותפים שליוו אותנו בשנה האחרונה

Aviv
Foundation 
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