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“וכל המקיים נפש אחת מישראל
                   מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא”

התרומה אפשרית כמעשר כספים
ומוכרת לעניין תרומות לפי סעיף 46

ניתן לתרום גם מארה"ב, מקנדה ומאנגליה. פרטים באתר בת מלך.

בואו ועזרו לנו לעצור את המכה הבאה!

היו שותפים להצלת הנשים והילדים
והוצאתם ממעגל האלימות!

לתרומה מאובטחת
באתר העמותה
www.batmelech.org

לתרומה חודשית קבועה 
בכרטיס אשראי 

לתרומה טלפונית
02-6338927

חפשו את בת מלך גם דרך:

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
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“וכל המקיים נפש אחת מישראל
                   מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא”

תחומי הפעילות
תשנ"ו  בשנת  הקמתה  מאז  מלך  בת  עמותת  פועלת  האלו  המטרות  להשגת 

1996 בשלושה מישורים:

<< בתוך הקהילה
     המטרה: מיגור האלימות במשפחה. בת מלך פועלת להעלאת מודעות, חינוך  
    והסברה למניעת אלימות במשפחה על ידי הרצאות, סדנאות, הפצת חומרי 
     הסברה ועוד.  הפעלת קו סיוע חינם 1800-292-333 שמאויש על ידי עובדות   

    סוציאליות ועורכות דין מנוסות.

<< מקלטים לנשים מוכות וילדיהן
    המטרה: הצלת חיים, שיקום והוצאת הנשים והילדים ממעגל האלימות  

    במשפחה. בת מלך מפעילה שני מקלטים לנשים וילדיהן, נפגעי אלימות  
    במשפחה מהציבור הדתי והחרדי.

<< סיוע לנשים שנחלצו ממעגל האלימות
    סיוע בהשתלבות הנשים ובשיקומן בקהילה, לאחר עזיבתן את המקלט     

    לחיים עצמאיים, הפעלת דירות מעבר, ליווי ותמיכה נפשית, כלכלית  
    ומשפטית בהתאם לצורך.

מטרות העמותה:
להציל נשים וילדים מהציבור הדתי והחרדי,

    שסובלים מאלימות במשפחה.

להעניק אפשרות לכל אישה באשר היא לממש את עצמה כאדם 
וכאישה ולא להיות מושפלת, מוגבלת פיזית, נפשית או כלכלית.

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

Bat Melech בת מלך
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ידידים ושותפים יקרים,
כולנו.  עבור  ומטלטלת  מאתגרת  ועודנה  הייתה  שחלפה  השנה 
חווינו התמודדויות חדשות ומורכבות של אי ודאות, חששות מפני 
הלא נודע וחוסר יציבות ברבדים שונים. עבורנו בבת מלך ועבור 
הנשים והילדים היקרים שאותם אנו מלווים, התמודדויות אלו רק 

העצימו אתגרים קיימים בשגרה מורכבת ממילא.
תופעת  של  כואבת  החרפה  לצערנו,  עמו,  הביא  הקורונה  משבר 
האלימות במשפחה עד לקצוות המדממים. כתוצאה ישירה מכך 
של  הסיוע  לקו  פניות  של  אחוזים  במאות  לעלייה  עדים  היינו 

בת מלך, אשר תוגבר על ידי עובדות סוציאליות ועורכות דין נוספות וכן למצב שבו המקלטים 
בתפוסה מלאה.

המקלטים המשיכו להוות בית שהוא עוגן וקרקע יציבה ובטוחה עבור משפחות רבות גם בימי 
גם  לפעול  היקרות, המשיכו  ובידוד. הצוותים הנפלאים של המקלטים, בהובלת המנהלות  סגר 

כאשר המקלטים היו בבידוד, תוך שמירה והקפדה על ההנחיות ומתן משענת עבור כולם.
בת מלך חרטה על דיגלה ועל ליבה לפעול במישורים נוספים, על מנת להעלות את המודעות 
לתופעת האלימות במשפחה ולהגיע לכל אישה שזקוקה לנו. משבר הקורנה חידד את ההבנה 
כן  על  אשר  חיים.  להצלת  ולפעול  מסרים  להעביר  כדי  ורגישה  מדויקת  בהסברה  צורך  יש  כי 
פעלנו כדי להגיע לנשים רבות ככל שניתן על אף המורכבות, החסמים והרגישויות המאפיינים 
את החברה הדתית על כל גווניה. העלינו קמפיין ייחודי במדיה החרדית לפרסום קו הסיוע שלנו, 

ופעלנו רבות אל מול הקהילות עצמן על ידי מתן הרצאות  וכלים חינוכיים.
הדרך ארוכה וקיימות תוכניות רבות אשר אנו מקווים להמשיך ליישמן בשנה הקרובה בעז"ה.

בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לצוותים המיוחדים של עמותת בת מלך אשר עושים לילות 
כימים על מנת להיות מגן ומשען עבור אלו הזקוקים לנו, בתוך המקלטים ומחוצה להם. ותודה 

לכם, שותפים יקרים, שתומכים בפעילות מיוחדת זו.
בתפילה ובתקווה לשוב לימים של שיגרה מתוך בריאות שלמה ובשורות טובות,

שנהיה שליחים לטוב,

צילית

דבר יו״ר בת מלך | עו״ד צילית יעקובסון
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ידידים יקרים,
שמחה  מלאי  אנו  הקורונה.  נגיף  מפני  להתחסן  התחלנו  אלו  בימים 
והודיה לבורא עולם ולשליחיו על כך שהמגפה הנוראית הזו תיעלם 

והעולם יחזור לשגרה.
יקיריהן  את  איבדו  משפחות  הקורונה.  כאן  הותירה  נזקים  הרבה 
וחולים נותרו עם צלקות של המחלה בגופם. עבורם השגרה כבר לא 

תהיה כשהייתה.
שסבלו  וילדים  נשים  עבור  גדול  אסון  גם  הייתה  הקורונה  לצערנו, 

מאלימות במשפחה לא רק בהיבט הבריאותי, אלא גם ביכולת לשרוד בתוך מערכת 
את  הגבירה  חרדיים,  בריכוזים  גבוהים  באחוזים  שהכתה  המגפה,  האלימה.  החיים 
מקרי האלימות במשפחה והם הגיעו לפתחנו. צוות בת מלך כולו התגייס להעניק את 

הטיפול והסיוע לכל הפניות, במסירות ובמקצועיות.
תודות לכם, ידידים יקרים, יכולנו להיערך גם במקלטים וגם בסיוע לנשים בקהילה 

ונמשיך בע"ה לשפר ולהתאים את השירותים שלנו ליום שאחרי. 
כידוע לכם, עמותות רבות נפגעו ביכולתן לפעול, בעקבות ירידה בהכנסות בתקופת 
זו.  בתקופה  גם  בנו  ותמכתם  אותנו  על שעודדתם  לכם  תודה  אסירי  אנו  הקורונה. 
תמכתם בנו מרחוק, מבלי שנפגשנו פנים אל פנים, מבלי שביקרתם במקלטים, מבלי 
ששמעתם וראיתם את הנשים, מבלי שהתרגשתם מהעוצמה שלהן, מבלי שהתחממתם 
מהלהט ומההתלהבות של הצוות המקצועי והמסור ומבלי שהשתתפתם באירועים 
ולהוציאם  והילדים  הנשים  את  להציל  המשכנו  בזכותכם  מלך.  בת  למען  מיוחדים 

ממעגל האלימות. נצטרך אתכם כשותפים גם בשנת 2021. המלאכה לא תמה.

להתראות
נח

דבר מנכ״ל בת מלך | עו״ד נח קורמן
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השנה כולנו חווינו סגר.
הרי  והמגונן,  הבטוח  המקום  נשאר  הבית  מרביתנו  שאצל  בעוד 

שעבור יותר מדי נשים הבית הוא מקום מאיים, מפחיד ופוגע.

ידי  על  שנפגעו  נשים  מלך,  בת  למקלטי  אלינו,  הגיעו  השנה  גם 
קולטים  איך  אבל הפעם התמודדנו עם אתגרים חדשים:  זוגן.  בני 
משפחה חדשה אל תוך מקלט שמתפקד כמו קפסולה? איך עושים 
ילדים  עשרות  עם  עושים  מה  ילדים?  עשרות  שבו  במקלט  בידוד 
כשאין  שגרה  מנהלים  איך  ובכלל,  סגורים?  החינוך  כשמוסדות 

שגרה?

את שנת 2020 התחלנו בשגרה, אם אפשר לכנות אלימות כשגרה, ואז הגיעה הקורונה. האלימות 
כלפי נשים עלתה, הבקשות להגיע למקלט גברו, ולצערנו לא לכל הפניות יכולנו לתת מענה 

חיובי. במקביל, אתגרי הקורונה החלו לצוף גם בתוך המקלט.

כמו בכל שנה, ההכנות לפסח במקלט דורשות מאמץ גדול. השנה, כבר שבועיים לפני פסח 
התחלנו להתארגן לאפשרות של בידוד במקלט בליל הסדר ושל התנהלות הבית במקרה שכזה. 
ב"ה זה לא קרה והכל נשאר בגדר הכנות ודאגות, אבל הבידודים לא אחרו לבוא. משפחות שלמות 
הסתגרו בחדרים קטנים ונשות הצוות שנותרו לא בבידוד תפקדו בתורנויות של ימים ולילות 
רצופים, כדי לאפשר לנשים ולילדים בית עובד ומתפקד. ראוי לציין ולשבח את המתנדבים, את 

הקהילות ואת השכנים שהתגייסו לסייע לנו לעבור את התקופה הזאת ביתר קלות.

אבל  בבית.  הילדים  עם  עושים  מה  עם השאלה  השנה  התמודדו  בישראל  רבים  בבתים  נכון, 
דמיינו לכם בית עם 40-30 ילדים במגוון גילאים מאפס ועד גילאי העשרה, שנמצאים במרחב 

מצומצם בלי יכולת לצאת, כי יש סגר.

ב"ה התמודדנו בהצלחה גם עם אתגר זה. פינינו את הסלון וחללים ציבוריים עבור פינות משחק, 
תעסוקה ולימוד. כל פינה הפכה למוקד פעילות לילדים. כשמוסדות החינוך חזרו לפעול בלמידה 
היו  ופתאום  היו בזום או בטלפון,  וליצירתיות מיוחדים. הלימודים  נדרשנו להיערכות  מרחוק, 
אתגרים חדשים: איך דואגים למחשבים או למכשירים סלולריים כשרים לכולם? איך מוודאים 
שכל ילד נכנס לשיעור בזמן ויש לו פינה שקטה למשך כל השיעור? יש לזכור כי כל ילד לומד 

בכיתה שונה, בבית ספר שונה ובזמנים שונים. עשרות ילדים, כבר אמרנו? בקיצור – שמח.

בין אתגר לאתגר יש גם חופש גדול וחגים, וצריך לתת לכולם כלים כדי לצאת מחוזקים, ובסיוע 
הריחוק  כללי  על  שמירה  תוך  למקלט,  מחוץ  למשפחות  נופש  קיימנו  שומריה  קהילת  של 

החברתי.

אני מביטה בסיפוק על השנה הזו. למדתי שאפשר להמשיך לנהל בית חם, אוהב, מכיל ומקבל 
גם בתוך סערת קורונה המשגעת את העולם, תודות למאמץ מתמשך של הצוות המדהים של 

המקלט שלא מוותר ומסייע לכל אישה ולכל ילד בכל אתגר.

סלעית גבע | מנהלת מקלט

בידוד בתוך בידוד
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בתחילת משבר הקורונה הוציאו את שנינו לחל"ת. החיים בבית היו קשים ומפחידים גם 
קודם, אבל מאותו הרגע הם הפכו לבלתי נסבלים ולמסוכנים ביותר. האלימות הפיזית 
ולפגוע  להתפרץ  לו  גרם  דבר  כל  והחריפה.  הלכה  תמיד,  שהייתה  כלפיי,  והמילולית 
בילדים ובי. זה התבטא באלימות קשה יותר, גם לעיני הילדים, בעיקר בהשפלות חוזרות 

ונשנות וברמיסה שלי מול הילדים.

בימים רגילים זה היה מוגבל לשעות שהוא בבית ובשאר הזמן יכולנו לנשום, אבל עכשיו 
הוא היה איתנו בבית בכל שעות היממה ולא היה לאן לברוח. לא הייתה פינה של שקט 

בדירה הקטנה.

מדי בוקר, לפני עידן הקורונה, הייתי שמחה על היכולת לעטות על פניי מסכה של אושר 
לי להימלט ממחשבות על המצב  ולצאת אל העבודה, המקום שאפשר  והרבה איפור 
הקשה שבו אני נמצאת. אבל בחל"ת שנינו נשארנו בבית עם הילדים, בלי יכולת לצאת 

ולשחרר מעט מהלחץ, והמצב הלך והחמיר.

המשכתי לשתוק ולסבול. באחד הימים, כשהכעס שלו הופנה כלפי אחד השכנים והגיע 
עד לאיומים ממשיים על חיי אותו שכן, הערתי לו על כך. בתגובה הוא התפרץ עליי, 
חטף מידיי את מגב השטיפה והכה אותי באמצעותו בפראות בכל הגוף. הבנתי שאני 
יהיו  לא  חיינו  ילדיי,  ואת  עצמי  את  אמלט  לא  אם  כי  הבנתי  להישאר.  יכולה  לא  כבר 

בטוחים עוד. הבנתי שהשהייה הארוכה במחיצתו מסוכנת לנו.

הגעתי למקלט והרגשתי מוגנת, בפעם הראשונה בחיי.

הייתי  אילו  נס.  לנו  שקרה  מבינה  אני  לאחור  במבט 
נשארת לא בטוח שהסוף היה טוב. ה' ישמור.

 
לצערנו, רבקה אינה לבד.

הקורונה  משבר  עקב  החברתי  והבידוד  הסגר  תקופת 
במקרי  משמעותית  ולעלייה  גדול  לחץ'  ל'סיר  גרמו 

האלימות במשפחה - בעולם כולו וגם כאן בישראל.

משבר הקורונה
והגידול במקרי האלימות במשפחה

עדותה של רבקה )שם בדוי(,
אישה צעירה ואמא לשלושה ילדים, שהגיעה למקלט אחרי הסגר הראשון:
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עם תחילתו של משבר הקורונה והשלכותיו על ריבוי מקרי האלימות 
במשפחה, הרחבנו מיידית ותגברנו את מערך התמיכה, הייעוץ והסיוע 

בקו החירום שמפעילה העמותה.

סוציאליות  עובדות  הסיוע  לקו  המענה  לצוות  התווספו  כך  לשם 
ועורכות דין עם ניסיון רב בטיפול במקרי אלימות במשפחה. הנתונים 
הגבוהים מעידים על הצורך העצום בסיוע ובהכוונה של נשים רבות 
רבות  נשים  עוד  יש  כי  ספק  לנו  ואין  האלימות,  במעגל  שנמצאות 

שעדיין לא אזרו אומץ לפנות לסיוע.

העובדת הסוציאלית ורד ספיר משתפת בעבודתה בקו הסיוע,
סביב משבר הקורונה:

כבר שנים אני מטפלת ומלווה נשים נפגעות אלימות במשפחה, אבל 
הרבה  כך  כל  מבחינתי.  ביותר  המאתגרת  הייתה  מלך'  בת  של  הסיוע  ב'קו  האחרונה  התקופה 
מקרים הגיעו אלינו לייעוץ ולהכוונה, בין אם זה על ידי הנשים עצמן, ובין אם באמצעות פניות של 

בני משפחה וחברות שהבינו שמישהי בסביבתן נמצאת במצוקה.

חלק מהשיחות שהגיעו אלינו, בייחוד סביב הסגרים, נבעו מהחרפת האלימות בבית. סוף כל סוף 
נשים אלו הצליחו להבין שהן אינן יכולות להמשיך לחיות בזוגיות האלימה, וכי המחיר שהן וילדיהן 
ישלמו - אם לא יפנו לעזרה ולא יקבלו את ההחלטות שנכונות להן אחרי תהליך טיפולי – יהיה 
גבוה בהרבה.  השיחות הגיעו בעיקר עם שחרור הסגרים, כשהן יכלו לנהל שיחה כשהגורם האלים 
אינו נמצא לידן. אבל היו גם מקרים שהאישה מצאה מפלט תוך כדי הסגר בתוך הבית, התחבאה 

בשירותים ומשם ניהלה את השיחה לקו החירום בלחישות מפוחדות.

הקושי הגדול בשיחה הראשונית עם אישה נפגעת אלימות הוא הצבת המראה מול פניה.
ישנן פניות שבהן נשים משתפות באלימות שהן חוות בתוך הזוגיות, כולל סיפורים מסמרי שיער, 
ועדיין שואלות אותנו האם לדעתנו הן נמצאות בזוגיות אלימה, האם מה שהן חוות נורמטיבי והן 

אלו ש'לא בסדר' או שאולי בעצם הן צריכות להתאמץ יותר, לתת יותר או לוותר יותר.

לשירותי  לפנייה  נוגע  הסיוע  לקו  שפונות  נשים  עם  השיחות  במרבית  שעולים  הקשיים  אחד 
הרווחה - הן בשל החשש שלא יבינו אותן אחרי שנים רבות של הסתרה, הן מהפחד שייקחו להן 

את הילדים והן בשל הרצון שלא 'להוציא שם רע' לקהילה ולגרום לחילול ה'.

בשיחות אלו יש לנו אפשרות לתמוך, להבין את החששות, להפיג את הפחדים ולהסביר על שירותי 
הרווחה המכוונים לקהילות השונות ברגישות ובשפה מתאימה. עם זאת, הדבר גורם לי לחשוב על 
כל אותן נשים שאינן מעזות לפנות לעזרה בגלל החששות הללו, כשאין מי שיוכל לשמוע ולתווך 
ואולי בגלל החששות האלו היא תישאר בתוך מעגל האלימות. דבר זה רק מחדד לנו את החשיבות 

שבעבודה הסברתית
שתגיע לכל אישה ולכל משפחה בכל קהילה.

הרחבת קו הסיוע של בת-מלך
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#חוויות_בידוד_14_יום_במקלט
הרגשה של מלון 5 כוכבים.

החדר כל כך אטרקטיבי שאין סיבה לצאת.
את הארוחות מקבלים בשירות רום סרוויס עד פתח הדלת.

יש אפילו פינת קפה, עם קומקום וסוכר, ואפילו תיונים שהפכו אטרקציה לילדים.
חדרנית מחליפה מצעים כל יום, עקב גלישת פינת היצירה הישר לסדינים הריחניים משאריות 

ארוחת הצהריים.
3 ארוחות מסודרות עם תפריט שנבנה אישית עבור כל אחת ע"י  מעבר לתזונה בריאה, דהיינו 
דיאטנית מנוסה )שפשוט המליצה להתרחק מהמזווה!! ומהמקררים! זה כבר יעשה את העבודה(.

ברבצק בכל מקום, אחרי שנבדק אם הוא טעים, ואולי הוא טופי בעצם?!
אותנו  יפנקו  מסעדה  מאיזו  הערב,  בארוחת  יהיה  מה  ניחושים  ממשחק  מהבוקר  התרגשויות 

הפעם. המפסידה זורקת פחים.
החדר הופך לאפסנאות. כמות החדפ"ים היא אינסופית. כבר עשיתי מקטי"ם למוצרים ומידפתי 

אותם באופן מסודר, וכבר יוצאת למכירת העודפים.
אין יותר צורך למלא מים מהבר מים. שישיות מים מגיעות עד פתח חדרך.

תחרויות שוקו מי משפריץ הכי רחוק ומטריף ראשון את אמא.
זמן חצר להנות מטבע הבריאה - שמיים, דשא, וילדים שותקים כי יש להם ארטיק בפה.

שליחת חבילות והפתעות בין הילדים. משהו הצליח לנו בחינוך.
קבלת חבילות של הפתעות על בסיס דו שעתי, למרות שלא הזמנו שום דבר אונליין מאמזון, 

אסוס ודומיו.
ניהול שיחות בנוסח "צאי אל החלון אני שוב קורא לך..."

הילדים אפילו נהנו מ I-jump חינם. למקרה שתהיתם, אני הייתי הטרמפולינה.
2 במחיר אחד: גואש הוא גם לציור, אבל יותר מזה הוא יכול להיות לק, צבע  שימוש במוצרים 

לשיער ואפילו כפפות עם כוחות על של ספיידרמן, אבל הכי מבריח את אמא מהאזור.
הרגשה של אמא בפנסיה, כי פתאום יש זמן לצבוע מנדלות, לעשות יצירות, לפסל בפלסטלינה.

יקיצה טבעית אחרי לילה של השכבה בלתי טבעית.
מרתון סרטים וסדרות של הילדים, וגם שלי )צריך לנצל את הזמן הזה איכשהו(.

שירים וקריוקי עם הילדים, מתחיל בשירים ונגמר בצעקות.. )אומרים שזה טוב למיתרי הקול(.

Bat Melech בת מלך

על  הומוריסטי  פוסט  כתבה  במקלט,  ילדיה  ארבעת  עם  השוהה  ח', 
"החוויות" בבידוד, כשאחת הנשים במקלט אובחנה כחיובית לקורונה: 
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הנשים והילדים
במקלטי בת מלך 2020

בשנת 
2020

בת מלך היוותה קורת 
גג בטוחה ומיטיבה ל-

202 ילדים 53 נשים

משך האלימות

משך
האלימות

מספר 
נשים

עד שנה מעל
10 שנים

עד
10 שנים

עד
5 שנים

5

10

15

25

0

20

30
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גילאי הנשים
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גילאי הילדים
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תקציב בת מלך 2020

התפלגות
מקורות המימון

חלוקת התקציב

התקציב השוטף - 10,243,000 ₪

6%

דירות מעבר ונשים עוזבות73%

קו סיוע וייעוץ, חינוך
והעלאת מודעות בקהילה

מקלטים

9%

הנהלה

12%

תרומות בארץ

13%
תרומות מחו״ל

37%

משרדי ממשלה

50%
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אנחנו שמחים ונרגשים לבשר כי עמותת בת מלך קיבלה השנה את תו מידות לאפקטיביות
של ארגון מידות.

תו מידות הינו תו המעריך את האפקטיביות של העמותה, את היכולת שלה לייצר ערך 
חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחיי הקהל שלה.

קבלת תו מידות לאפקטיביות

>>
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4,717
פניות לקו החם

80%
מהיעדים המשפטיים

הושגו

141
דיונים משפטיים בבתי הדין

הרבניים ובבתי משפט 

60%
עברו תהליך יישוב 

סכסוך

13
נשים קיבלו גט

50%
מהילדים שובצו במוסדות חינוך 
לאחר הליכים משפטיים מורכבים

המחלקה המשפטית

100% גידול בפניות מעל 
לקו הסיוע של בת מלך!

בשנת 2020 ייצגנו בבתי דין רבניים ובבתי משפט למשפחה 57 נשים.
כחלק מהייצוג והטיפול של עורכות הדין בהליכים המשפטיים של הנשים הצלחנו ב"ה להגיע 

להישגים מרשימים:

2000

שיחות
לקו הסיוע

שנים

1000

2000

3000

0

4000

5000 4717

20202019
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הקשר החם והתומך, שהנשים הורגלו אליו בזמן שהותן במקלט, אינו מסתיים כשאישה 
יוצאת מהמקלט. צוות ייעודי מלווה את הנשים בצעדים הראשונים בעולם שבחוץ ושומר 
על קשר רציף עם כל אישה שמעוניינת בכך. ההתמודדות של הנשים אינה פשוטה, אך 
הן יודעות ומרגישות שלעולם לא יהיו לבד, וכי יש להן עוגן להישען עליו בשעת הצורך. 
השנה האתגר לסייע לנשים היה גדול במיוחד. מתוך קבוצה של מעל 170 נשים, שאיתן 
אנו בקשר שוטף, רבות נאלצו להפסיק לעבוד בשל הקורונה. מצבן הכלכלי והנפשי נפגע 
ואנו התגייסנו בכל כוחנו לסייע עד כמה שניתן. התקשרנו, עודדנו וחיבקנו אותן מרחוק. 
ציוד, צעצועים, מחשבים  להן בעזרת  סייענו  ומתנות מפנקות,  מזון  להן שוברי  שלחנו 

ועוד ועוד ככל שאתם, השותפים לחסד הגדול הזה, אפשרתם לנו.

מה קורה עם הנשים
בצאתן מהמקלט?

₪ 177,643

22 נשים

₪ 64,400139
סכום כולל שהועבר 

כתמיכה לנשים

עזבו בשנת 2020

חולקו כחלק ממתנות 
לאביונים בפורים לנשים 

עוזבות מקלט

משלוחי המנות שחולקו

100% מהנשים
פתחו בחיים עצמאיים
ולא חזרו לגורם האלים

173 נשים
שיצאו לחיים עצמאיים 

המשיכו לקבל השנה תמיכה 
וסיוע לפי הצורך

65% מהנשים
שיצאו מהמקלטים ועבדו,

הוצאו לחל"ת עקב משבר הקורונה
כ- 50% מהן אינן זכאיות לדמי אבטלה



השנה, בצל משבר הקורונה, גדלה ההבנה כי ישנה חשיבות בעבודת הסברה ייעודית וממוקדת 
לתופעת האלימות כלפי נשים, בייחוד בקרב המגזר החרדי.

בזכות תרומתה של קרן פילנתרופית יצאנו השנה במספר קמפיינים עוצמתיים למגזר החרדי. 
החרדיים,  הרדיו  בערוצי  המסורתית,  החרדית  בעיתונות  הנשים  במדורי  פורסמו  הקמפיינים 
באתרי האינטרנט הפונים למגזר ועל גבי אוטובוסים בריכוזים חרדיים וזכו להדים רבים ברחוב 

החרדי.

חינוך, מודעות והסברה

 בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן,
הודות לטיפול מקצועי ומסור.

 את יכולה להוריד את המסכה
את לא לבד!

 התקשרי לקו הסיוע של בת מלך

1-800-292-333
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קמפיין שעוצב ע"י
עימו יצאנו לגיוס תרומות לקראת הימים הנוראים.

השנה זכינו לקבל מעיתון גלובס קמפיין פרו-בונו לגיוס תרומות 
לבת-מלך בפלטפורמות השונות של העיתון. מדובר בפרויקט 
"באים בטוב", יוזמה חברתית ומרגשת של גלובס, שמאפשרת 

לעמותות נבחרות לקבל מודעה מושקעת ללא עלות.

תודה להנהלת גלובס על ההזדמנות!

למיטל  המודעה:  הפקת  את  שאפשרו  השותפים  לכל  ותודה 
צילום  על  זרנגר  לרמי  הקריאטיב,  על  סבג  וליוסי  אשכנזי 

הקמפיין, לשחקנית נועה קידר ולמאפרת רותי ברג. 

לקראת היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים הפקנו סרטון מטלטל על סמך עדותה 
של מ', ניצולת מעגל האלימות. הסרטון הגיע לתפוצה של מאות אלפים ברשתות החברתיות 

ובווטסאפ ואף זכה לחשיפה תקשורתית רחבה.

אני רוצה לצעוק!
אני רוצה להיות בטוחה שקולי יישמע בפני כל אחת 
שסובלת מאלימות, ובכל בוקר מחדש לובשת חיוך 

ומשדרת עסקים כרגיל.
אם את שומעת אותי -

אני רוצה להגיד לך שאפשר אחרת!
יש אור בקצה המנהרה.

את רק צריכה לעשות את הצעד הראשון!"

תודה ליוטיוברית חן כלפון שנרתמה לפרויקט ובלעדיה הוא לא היה קורה,
ולשחקנית נועה קידר שהתנדבה גם היא למשימה החשובה.

לצפייה בסרטון המלא <<
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את  ורתמה  במקלטים  מהעשייה  התרגשה  מארה"ב,  חרדית  רשת  כוכבת  אמינוף,  שרלין 
.JADE והקוסמטיקה  האיפור  חברת 

על כל מכירת מוצר שלהם מהליין שלה, תתרום ג'ייד 1$ לבת-מלך.

משפחתה של מאיה ווישניאק ז"ל, שנרצחה בשנה האחרונה בידי בן זוגה, החליטה להנציח 
את זכרה דרך האומנות שלה, בעיקר בעשיית טוב. במסגרת זו הוקמו מיזמים רבים, ביניהם 
מכירת חולצות עם הדפסים פרי יצירתה של מאיה ז"ל. כל ההכנסות ייתרמו להוצאת נשים 

ממעגל האלימות ובת-מלך הינה אחת העמותות שהתרומות יועברו אליה.

סלה  מיכל  פורום  של  חיים  ולהצלת  במשפחה  אלימות  למיגור  טכנולוגיות  לפיתוח  האקתון 
התקיים בבית הנשיא. עו"ד צילית יעקבסון, יו"ר בת-מלך, היתה בצוות השופטים והכריזה על 

הזוכים בפיתוח הטכנולוגיות החשובות.

עו"ד צילית יעקבסון ולילי בן עמי, אחותה של מיכל סלה ז"ל, אף פרסמו  סימני אזהרה לקשר 
אלים, במטרה לתת כלים לזיהוי קשר אלים.

את דף סימני האזהרה לקשר אלים ניתן למצוא באתר בת מלך.

עו"ד יעקבסון ועדי סופר תאני מנכ"לית פייסבוק ישראל,
שופטות בהאקתון

לאו  דוד  הרב  לישראל,  הראשי  לרב  פנינו  תשרי  חגי  לקראת 
בנושא  ישראל  לרבני  קריאה  שיפרסם  וביקשנו  שליט"א, 
חשובה  קריאה  ופרסם  הסכים  לאו  הרב  במשפחה.  אלימות 
בנושא  ובתפוצות  בישראל  קהילות  לרבני  מסוגה  וראשונה 
האלימות במשפחה גם בסרטון מצולם וגם בכתב. הרב הסביר 
ורגישים  ערים  להיות  הרבנים  של  הצורך  ואת  החשיבות  את 
להפנות  הצורך  ובמידת  שלהם,  הקהילות  בקרב  זו  לתופעה 

לגורמי הסיוע.

גם השנה היו לנו מספר שיתופי פעולה משמעותיים, 
במטרה לגייס סיוע נוסף לבת-מלך:
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גם השנה המשכנו ללא לאות בעבודה הציבורית למניעת אלימות במשפחה. 
כחלק מכך לקחנו חלק בדיונים בוועדות השונות בכנסת )חלקן התקיימו בזום(; 
ח"כים  מול  במפגשים  הממשלה;  משרדי  ומול  ההחלטות  מקבלי  מול  בעבודה 
ואישי ציבור שונים; בהרצאות רבות בפני קהלים שונים ומגוונים: רבנים, דיינים, 

קהילות ברחבי הארץ, תלמידות ותלמידי תיכונים דתיים, בלניות ועוד.

היכרות  בפגישת  מלך  בת  הנהלת 
הוועדה  יו"ר  פורר,  עודד  חה"כ  עם 

לקידום מעמד האישה.

התעשייה  עובדי  ועד  יו"ר  כץ,  יאיר 
האווירית, בפגישה עם בת-מלך ועם 
מאיה  של  אביה  ווישניאק  אריאל 
ז"ל, כחלק משיתוף פעולה להעלאת 
 15,000 כ-  בקרב  לנושא  המודעות 

עובדי התעשיה האווירית.
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ביקור של שרת התפוצות ח"כ 
עומר ינקלביץ במקלט.

עם  בכנסת  עבודה  פגישת 
מגיש  סגלוביץ,  יואב  חה"כ 
אלימות  נגד  החוק  הצעת 

כלכלית.

מש"ס  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
בביקור במקלט בת-מלך
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מיכל  של  לכתבתה  במקלט  אישה  ריאיון 
פעילן, בערוץ 12

בת מלך בתקשורת

ריאיון עם מ', יוצאת מקלט בת מלך, 
ב-  הררי  דידי  של  הרדיו  לתכנית 
למניעת  הבינלאומי  ביום   103fm

אלימות כלפי נשים.

משבר  של  בעיצומו  למקלט  הגיעה  אשר  ר', 
הקורונה, חושפת את החיים בצל האלימות, בכאן 11.

'למנוע את מקרה האלימות הבא' טור נח קורמן בעיתון בשבע.

יעקבסון למירי שניאורסון  ריאיון של צילית 
בתכנית 'נפלאות' בחדשות כיכר השבת.
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כתבה על בת מלך בעיתון גלובס

ריאיון עם מ' לעיתון מעריב

ריאיון עם ג' ל'שבתון'

ריאיון עם א' וצילית יעקבסון
לידיעות אחרונות

במהלך חודש יוני האחרון, לאחר ניסיון רצח של אישה במודיעין 
לנשים  סיוע  בנושא  מומחיות  פאנל  כינסנו  בעלה,  בידי  עילית 
במעגל האלימות. בפאנל, ששודר בפייסבוק, השתתפו עו"ד רבקה 
עינת  עבירה,  לנפגעות  שמסייע  המיצר  מן  ארגון  יו"ר   - שוורץ 
מנהלת   - איזאק  נחמה  ועו"ד  מלך  בת  מקלט  מנהלת   - אנגלמן 
המחלקה לסיוע משפטי של בת מלך. המומחיות ענו על שאלות 

חשובות שהגיעו מהצופים בתוכנית ברשתות החברתיות.

יורק  בניו  הקונסוליה  בחסות  וובינר 
העליה  על  מלך,  בת  יו"ר  בהשתתפות 
בתקופת  במשפחה  באלימות  המדאיגה 

הקורונה.
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Foundation 

FRIENDS OF BAT MELECH
American | British | Canadian

Gottstein Family 
Foundation

תודה לשותפים שליוו אותנו בשנה האחרונה

| 23 |

The Slomo and Cindy Silvian 
Foundation, Inc.



| PB | | 24 |

batmelech.office@gmail.com
ת.ד. 23023 ירושלים, 9123001

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


