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כשאת מרגישה לבד

עזרו 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

לתרומה בהמחאה
לפקודת בת מלך
יש לשלוח לכתובת
בת מלך
ת.ד23023 .
ירושלים 9123001
העברה בנקאית
לחשבון הבנק של בת מלך*
בנק המזרחי
סניף  458גבעת שאול
מספר חשבון 102965
לתרומה באפליקציה *
|
058-5292333

חפשו את בת מלך
גם דרך:
ניתן לתרום גם מארה"ב ,מקנדה ומאנגליה .פרטים באתר בת מלך.

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

(משנה מסכת סנהדרין ד' ,ה')

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.

תחומי הפעילות
להשגת המטרות האלו פועלת עמותת בת מלך מאז הקמתה בשנת תשנ"ו
 1996בשלושה 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 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 בשיתוף ובפיקוח משרד הרווחה 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.

הקו החם

1-800-292-333

www.batmelech.org

בת מלך Bat Melech
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לום :צ'לסי
צי

התרומה אפשרית כמעשר כספים
ומוכרת לעניין תרומות לפי סעיף 46

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

Bat_Melech_Shelter
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דבר מנכ״ל בת מלך עו״ד נח קורמן

דבר יו״ר בת מלך עו״ד צילית יעקובסון
ידידים ושותפים יקרים,
אני מקווה כי אתם בטוב ובבריאות איתנה.
שיגרה מאתגרת עברה עלינו ועודנה עוברת ,שיגרה בה אנו
בבת מלך מתמודדים עם מקלטים מלאים ועם כמות הולכת
וגדלה של פניות לקו הסיוע והלא נודע עוד לפנינו.
תקופה מורכבת זאת היוותה עבורנו גם הזדמנות ליוזמות
חדשות וחשובות .היוזמות עלו מתוך הצורך שאנו רואים
בשטח ,מתוך קולן וליבן של הנשים אשר הגיעו למקלטים,
ומתוך הפניות הרבות לקו הסיוע שלנו.
אני שמחה לשתף אתכם במיזם מרגש שהשקנו ,מיזם פורץ דרך
בתוככי החברה הדתית והחרדית.
פעמים רבות אנו שומעים מנשים שסבלו במשך שנים ולבסוף פנו אלינו משפטים כמו
"אם רק הייתי יודעת למי לפנות"" ,אם הייתה פה מישהי לידי להתייעצות" .לעיתים קרובות
מגיעות פניות מסוג של "אנחנו שכנות .היא מנסה לרמוז לי ,ואני מרגישה שקורה איתה
משהו אבל אני לא יודעת איך להגיב .מה אומרים לה?"
פעמים רבות כל מה שאישה שחיה במציאות אלימה ומסוכנת צריכה זה מישהי קרובה
שתאמר לה :אני פה – אני איתך!
מיזם איתך  -אישה אל אחותה יכשיר מתנדבות מתוך הקהילה אשר יהוו כתובת ראשונית
עבור אותן חברות ,עמיתות ,בנות משפחה או שכנות שנמצאות במערכת זוגית אלימה
וזקוקות לסיוע .אותן מתנדבות יהיו שם כדי לתמוך ולהפנות לגורמי הסיוע המקצועיים.
אני מאמינה כי שינוי חברתי ,שינוי יסודי ואמיתי ,חייב להגיע מתוך הקהילה ,מתוך
המעגלים הסובבים אותנו ,את כולנו.
באמצעות איתך אנו מייצרים רשת בטחון נשית ,ידיים שלובות לעזרה בכל קהילה ,בכל
מעגל ובכל מקום.
מעל  800נשים (!) הצטרפו בתוך חודש למיזם 'איתך' .זה מרגש מאוד.
לסיום אני מבקשת להודות לצוותים המיוחדים של בת מלך ,הנותנים מליבם ועושים לילות
כימים במיוחד בזמנים קשים שעברנו בשנתיים האחרונות.
שנהיה שליחות לטוב,

צילית

ידידים ושותפים יקרים,
הכל לטובה ,גם זו לטובה ,ועיגול לטובה.
'כל מה שעושה הקב"ה הוא לטובה' ,כך האמין ונהג לומר
רבי עקיבא כשהעניינים השתבשו' .גם זו לטובה' נהג לומר
נחום איש גמזו כשהמצב היה לא כל כך טוב .על 'עיגול
לטובה' קראו בהמשך.
אנו בבת מלך רואים בכל פעם מחדש איך הקב"ה הופך
הכל לטובה עבור כל אחת ואחת .אנו מאמנים את עצמנו
ואת הנשים להאמין שיהיה הכל לטובה.
אנו מסיימים שנת כספים עם משבר קורונה ,עם גידול בכמות
הפניות מצד אחד ,ועם הרחבת הפעילות ואיזון תקציבי מצד שני .לא היה קל והיו
ספקות ושיבושים אבל בסוף ב"ה הכל הסתדר לטובה כשאתם ,ידידים יקרים ,הייתם
שותפים בתרומותיכם למהפך.
אנו יוצאים לדרך עם שנת כספים חדשה ואתגרים ישנים וחדשים לפנינו ,וכרגיל נצטרך
אתכם שותפים עימנו לדרך הטובה.
בשנה האחרונה נבחרנו וצורפנו למיזם מדהים ומיוחד הנקרא 'עיגול לטובה' .ואנו
מבקשים את השתתפותכם בעניין הפשוט והקל הזה.
מהו 'עיגול לטובה'?
בכל שימוש בכרטיס האשראי שלנו ,חברת האשראי מעגלת את הסכום לשקל הקרוב
ואת ההפרש מעבירה ישירות לבת מלך .כך המעגלים לטובה זוכים במצוות הצדקה על
ידי תרומה של אותן אגורות בודדות בכל תשלום ומשנים לטובה את חייהם של הנשים
והילדים שבמקלטים.
בגב החוברת צירפנו כרטיס הצטרפות קצר .בבקשה מלאו את הפרטים ,צלמו ושלחו לנו.
שימו לב שמדובר במיזם בטוח לחלוטין .אינכם מוסרים לנו את פרטי כרטיס האשראי
שלכם ,למעט  4הספרות האחרונות .אין לנו ולאף אחד אחר הרשאה או אפשרות לבצע
שום חיוב מעבר לאותן אגורות של העיגול לטובה ,שאותן חברת האשראי סולקת
ישירות .העיגולים יופיעו בדף חיובי כרטיס האשראי ותוכלו לעקוב אחריהם.
נכון .מדובר באגורות בודדות ,בתרומה ממוצעת של  4שקלים לחודש ,אבל אם יהיו לנו
אלפי מעגלים לטובה הם יהפכו יחד לתרומה יציבה ומשמעותית.
להתראות

נח
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איתך  -אישה אל אחותה
אלימות כלפי נשים הוא נושא שלצערנו עדיין פחות מתוקשר ונמצא פחות בשיח הציבורי
בחברות סגורות .בנוסף לכך ,נשים דתיות וחרדיות הסובלות מאלימות במשפחה לא
תמיד יכולות לזהות כי הן נמצאות במצוקה ,ולרוב נמנעות לפנות לגורמי רווחה ולחשוף
את האלימות שהן סופגות בבית.
אחרי שראינו כי תקופת הקורונה עם הבידודים והסגרים הביאה עימה גידול עצום
במספר מקרי האלימות במשפחה ,החלטנו לצאת עם מיזם איתך – אישה אל אחותה.
המטרה היא שכל אישה הסובלת מאלימות בביתה תדע כי יש לה כתף מסייעת ,ותדע
כי יש לה כתובת קרובה נאמנה ומוכרת בתוך הקהילה.
כפי שקראתם בדבר היו"ר בפתח החוברת ,התחלנו בימים אלו להפעיל מערך של נשים
מתנדבות בתוך הקהילה ,שלהן יש הכלים הבסיסיים להיות אוזן קשבת לשכנה או
לאישה מהקהילה .המתנדבות הן הראשונות שיתנו את הכתף התומכת ואת החיבוק
לאישה במצוקה ,יעזרו לה להבין מה היא עוברת ויוכלו לתווך לה את הייעוץ המקצועי
של צוות המטפלות ועורכות הדין של בת מלך.
המתנדבות ,שיפרסמו את עצמן כל אחת בקהילתה ,יאפשרו פנייה דיסקרטית ומותאמת
תרבות.
בכדי לפנות אל נשים מתוך הקהילה ולגייסן למיזם יצאנו בקמפיין פרסומי מבית גל-
אורן  .BSDהקמפיין פורסם בעיתונות הדתית ובעיתוני הנשים במגזר החרדי ,בערוצי
הרדיו החרדיים ,בדיגיטל וברשתות החברתיות.
לפרטים נוספים ולהצטרפות למיזם 'איתך' היכנסו לאתר בת-מלך.

את מקשיבה ותומכת

יש לך חכמת חיים
אפשר לסמוך עלייך

את דיסקרטית
את מכילה

מקומך איתנו!
בואי להיות שגרירה במיזם
הנשים החדש ׳איתך׳
שגרירת 'איתך' תפעל למען נשים המתמודדות עם
מצוקה במשפחה ,תהיה אוזן קשבת ותחבר לגורמים
מקצועיים.

אז מה איתך?

מאיה איידן כתבת חדשות 13
בכתבה על 'איתך'
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לקבלת שאלון הצטרפות צרי איתנו קשר:
באתר www.batmelech.org
במייל ltach.batmelech@gmail.com
או בטלפון 02-6338928

||7

הילדים בצל האלימות
עו״ס עינת אנגלמן מנהלת מקלט
אנחנו מכירים את זה מהבית .ילדים קטנים קולטים הכול ,מבינים הרבה
יותר ממה שאנחנו מסבירים להם .יש להם חיישנים פתוחים .הם
מרגישים אותנו ,ההורים .הם קולטים במידה לא מבוטלת את טיב
הקשר בינינו ,והם ערים לכל המתרחש .אנחנו גם יודעים היטב
שהשנים הללו של הילדות מטביעים חותם בנשמתם .כמה היינו
רוצים שהחותם הזה יהיה חותם טוב ,חותם של אהבה ,אמון
בעולם ואופטימיות .לפעמים אנחנו מצליחים בזה יותר ,לפעמים
פחות ,וכמעט תמיד יש לנו אפשרות לתקן טעויות .ככה ברוב
המשפחות .לא בכולן.
יש ילדים בעלי אותה יכולת קליטה פלאית של ילד  -קשובים ,סקרנים,
לומדים את העולם ועושים בו את צעדיהם הראשונים .אבל העולם שלהם
הוא שדה מוקשים .הם גדלים בבית שבו כשאימא אומרת את המשפט הלא נכון ,אבא משלח
בה מבט מזרה אימה .הם חיים במקום שבו המבט המפחיד הוא רק ההתחלה ,כי כשאימא
טועה שוב ,על פי אמת מידתו של השופט היחיד הלוא הוא אבא – רף הענישה עולה ממבט
– לקללה ,מקללה – לסטירה ,מסטירה – לחבטה ,מחבטה – להשפלה ,ותמיד אשמה ,אשמה
ואשמה.
לפעמים אימא משפילה מבט והילד לומד שאהבה משיגים בכוח .לפעמים אימא מעזה להשיב
ואבא מגביר את עוצמת האש והילד לומד שאהבה משיגים בהכנעה .לפעמים הוא רואה
בעיניים ,כי אבא לא מתאפק והכול קורה בסלון הבית .לפעמים ,בחדר לפני השינה ,הוא שומע
מעבר לקיר קולות תחנונים או אימה .לילה .לא תמיד מצליח להירדם ,וכשמצליח – זה בא לו
בחלום ,לא מרפה.
ובאישון לילה ,בלי התראה מוקדמת  -אולי אתמול כשאבא החרים לאימא את הארנק ואת כלי
האיפור הייתה ההתראה והוא לא ידע – אימא מעירה אותו באמצע הלילה ,לצידה שני תיקים
קטנים ,אחד לו ואחד לה .היא מסבירה לו שמסוכן בבית ,שהמקום שאמור לגונן עליו הפך
לאויב ,שנוסעים לכמה חודשים לגור במקום מוגן ,וצריך לצאת מכאן בשקט ומהר.
גם המקלט הוא לא מקום קבוע לגדול בו .הוא צריך בית חם וקצת שקט ,אבל המקלט הוא
המקום הראשון בחייו לסדר קצת פחדים ונשימות .הוא פוגש ילדים אחרים ,חוויות דומות .חלק
שותקים ,חלק מדברים ,חלק מתגעגעים וכועסים ,כועסים ומתגעגעים .וסוף סוף יש לו אימא
מחייכת יותר ,עושה צעדים ראשונים יחד אתו לעולם יפה יותר .ויש לו גם מקום משלו בעולם,
בטיפול עם העובדת הסוציאלית ,שם הוא יכול להגיד בפעם הראשונה את האמת שלו ,את כל
מה שנאצר בתוכו .צעד צעד הוא לומד שאי אפשר למחוק זיכרונות אבל אפשר לטפל בהם
נכון ולשנות אותם לטובה.
לאט לאט ,צעד צעד הוא ילמד שאפשר גם אחרת.
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את הדברים הבאים כתבה ב' ,נערה שהייתה עם אימה במקלט בת-מלך לפני מספר
שנים .ב' כתבה את הפוסט בעקבות הרצח הנורא של האישה דיאנה דדבייב ז"ל
בידי בעלה:
בת מלך Bat Melech

מאתמול אני בספקות האם להעלות פוסט או לא להעלות פוסט.
האם לדבר על הנושא הזה או לא לדבר על הנושא הזה.
האם זה חשוב? האם אני אראה דפוקה אחרי שאני אחשוף את הסיפור שלי? אבל עד כאן .הגיעו
מים עד נפש.
לפתוח את השבוע עם עוד בשורה שנלקחה מהעם שלנו עוד אישה שנרצחה על ידי בעלה.
עד מתי נשמע את הסיפורים המזעזעים האלו? עד מתי אנשים ישתקו וימשיכו את היום שלהם
כאילו כלום לא קרה? עד מתי ילדים יסבלו ויצטרכו לחיות במצב כזה? עד מתי אנשים לא ייקחו
אחריות על המעשים שלהם? עד מתי המדינה שלנו לא תעניש רוצחים ומתעללים?
כן ,אני מודה לאלוקים שנתן לאמא שלי את הכוחות אחרי  14שנים של סבל לעזוב את הבית עם 7
ילדים לבד בלי עזרה .עם המון חששות על מה יהיה? איך יגיבו?
כשזה קרה ,כעסתי.
למה רק אני? ילדה בת  13צריכה לעזוב את העיר שהיא רגילה אליה .את הבית .את בית הספר .את
השכנים .ולעבור למקלט? צעקתי על אמא שלי שהיא לא יודעת מה היא עושה .שהיא הורסת את
המשפחה שלנו.
אבל בתוך תוכי ידעתי היטב שלחיות ככה אי אפשר להמשיך!
לקום כל בוקר בחששות שזה אולי היום האחרון שלך .כי את גרה עם אבא שבמקום לאהוב ולחבק
את הילדים שלו ואת אשתו הוא מרביץ ,צורח ,מקלל ,שולף סכינים ,מכה את אשתו תוך כדי צרחות
של הילדים שמרגישים שאלו הדקות האחרונות של אמא.
אני כבכורה הרגשתי שיש לי את האחריות לשמור על האחים שלי ולהגן על אמא שלי .מגיל מאוד
צעיר התנהגתי כבוגרת והייתי מגנה על אמא שלי .אבל אני לא אשכח את הרגע שבו הכל השתנה
היום שהגענו לבת מלך .חשבתי שאני אבוא למקום מתחת לאדמה ,מקום מפחיד.
אבל לא!
הגעתי למקום שלימד אותי מה זה בית ,מה זה לאהוב ,מה זה לתת ,מה זה לחבק .הכרתי נשים
מדהימות וחזקות שהיו בשבילי מודל.
כואב לי שבמדינה שלנו אין עונש או חוק לכל אדם שמרים את יד ,שצועק או מתעלל באדם אחר.
למה האדם הפגוע צריך להישאר מאחורי סורגים ולפחד לצאת לעולם במקום לבנות את החיים
מחדש שלה ושל הילדים .והאדם הפוגע המתעלל מתהלך לו חופשי ועושה מה שבא לו .הלוואי והיה
לי את הכוח לשנות משהו חוץ מלכתוב.
ברגע זה אשמח מאוד להודות על השנה בבת מלך ששינתה את חיי לטובה!
שהאמינו בי ובעוד עשרות נשים וילדים.
שנתנו לנו את הכוח לשאוף קדימה ולחיות את העתיד.
ועכשיו אנא מכם תפתחו את העיניים תסתכלו מסביב אם אתם רואים אישה או ילדים במצוקה  -כל
יום זה כמו נצח .היא יכולה להיות הבאה בתור!
אל תפחדו לבקש עזרה מאחר כי רק על זה העולם עומד .בשביל זה יש לנו אחד את השני שנוכל
לעזור ולתמוך .יש את בת מלך שיעזרו ,ויש הרבה אנשים שישמחו להושיט יד ולעזור בהכל.
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הנשים והילדים במקלטי בת מלך 2021

בשנת

2021

גילאי הנשים

מספר נשים
50

48

בת מלך היוותה קורת
גג בטוחה ומיטיבה ל-

40
35
30
25
20

18

 74נשים

15
10

 226ילדים

8

41-59

גילאי נשים

משך האלימות

מספר
נשים
30

26-40

5

18-25

גילאי הילדים

מספר ילדים
80

76

25
20
53

59

50
40

10

30

5
25

מעל
מעל
משך מעל
האלימות  10שנים  10שנים  5שנים
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עד שנה
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4-6

0-3
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המחלקה המשפטית

תקציב בת מלך 2021
התקציב השוטף | ₪ 10,456,000
חלוקת התקציב

מקלטים

71%
5%

בשנת  2021ייצגנו בבתי הדין ובבתי משפט למשפחה  74נשים.
כחלק מהייצוג והטיפול בהליכים המשפטיים של הנשים ,הצליחו עורכות הדין של בת מלך
ב"ה להגיע להישגים מרשימים:

דירות מעבר ונשים עוזבות

12%

קו סיוע וייעוץ ,חינוך
והעלאת מודעות בקהילה

12%

370

הנהלה

16

נשים קיבלו גט

5,661

התפלגות
מקורות המימון

50%
19%
32%
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פגישות משפטיות ודיונים
בבתי הדין הרבנים ובבתי משפט

פניות לקו הסיוע

משרדי ממשלה
תרומות מחול

תרומות בארץ
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נשים עוזבות

קצת נתונים

אפרת פריש מנהלת מחלקת ליווי נשים עוזבות מקלט בבת מלך

מה קורה עם הנשים בצאתן מהמקלט?

כשאני מביטה אחורה אל שנת  2021אני שמחה .הנשים שאנו זוכים ללוות
עברו קשיים רבים כל כך בחייהן ,ויחד עם זאת אנו רואים את התקווה
ואת האור בקצה המנהרה כשהן צועדות קדימה ומגיעות להישגים
אדירים.
השנה האחרונה בליווי הנשים עוזבות מקלט התאפיינה בעיקר
בקשר עם קהילות שונות .ככל שהשלכות הקורונה התרחבו
והבידודים היו נפוצים יותר ויותר ,כך רוח ההתנדבות בקהילות
פרצה בעוצמה והתגלתה לנו נתינה מופלאה .בשנה האחרונה
הצלחנו להעניק כל כך הרבה סיוע ,תמיכה וגם פינוק לנשים שלנו
בזכות קהילות נפלאות מרחבי הארץ.
נשים וילדים ,שיוצאים לדרך עצמאית אחרי תקופת שיקום במקלט,
צועדים אל עבר עתיד לא פשוט .אמנם מציאות זו עדיפה עבורם מחיים בצל האלימות ,לה
היו חשופים לפני ההגעה למקלט ,אבל נכונו להם עוד הרבה אתגרים .הנשים נלחמות בכל כך
הרבה מכשולים ואתגרים בדרך ,ואנחנו לצידן מנסים לתמוך ולעזור .העזרה הכה הכרחית הזו
התאפשרה בזכות קהילות מדהימות מכל רחבי הארץ .בזכותכם.
חלק מהקהילות עזרו לנו לגייס ריהוט מיד שניה ,ביגוד חם ,שמיכות ושאר מוצרים בסיסיים
שהיד אינה משגת עבור אותן הנשים לקראת יציאתן לדרך עצמאית; חלק מהקהילות מאפשרות
לנו לחגוג לילדים בר מצווה או בת מצווה; יש כאלו שהפיקו לנשים שלנו בוקר של פינוק או
ערב העצמה; יש קהילות שמסייעות בליווי פרטני של משפחה שעברה לגור קרוב אליהם ועוד
הרבה פעילויות מרגשות ומשמעותיות.
אני לא יכולה לשכוח את הניצוץ בעיניים של ילדת בת המצווה בעת שחגגנו לה את שמחתה
את התרגשותה ואת גאוותה על האירוע המושקע .רק כמה חודשים קודם לכן היא לא יכלה
לדמיין שבכלל תחגוג .או את התרחבות הלב כשקיבלתי טלפון מאישה שכבר יצאה לפני
מספר שנים מהמקלט ,שביקשה שננסה לעזור לה להשיג שמיכות חמות לילדים כי הם ישנים
במעילים שלהם והיא עצמה מתכסה בהרבה בגדים ,ויום למחרת כבר הצלחנו לגייס עבורם -
בזכותכם  -שמיכות ,כריות ומצעים שהגיעו אליה עד הבית .וגם את הילדות שאימא שלהן כל
כך רצתה לשמח אותן בשמלות יפות לחג ,ובזכות הירתמות של נשים בקהילה שקרובה למקום
מגוריה הן קיבלו הרבה שמלות חדשות לחג ,הכי יפות שאפשר לתאר.
כל נתינה שכזו היא עוצמה .הידיעה שיש כל כך הרבה אנשים טובים שם בחוץ שלא יתנו לאף
אחת ליפול ,שיושיטו יד ויהיו שם בשבילה  -מעצימה ומרגשת אך בעיקר מחזקת אותנו בעשייה.
בשמי ובשם הנשים והילדים שיצאו ממקלטי בת מלך ,רציתי להגיד לכל אחת ואחד מכם
תודה!
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 50נשים

 76%מהנשים

יצאו מהמקלט לחיים
עצמאיים בשנת 2021

פתחו בחיים עצמאיים
ולא חזרו לגורם האלים

₪ 225,000

₪ 65,000

סכום כולל שהועבר
כתמיכה לנשים

חולקו כחלק ממתנות
לאביונים בפורים לנשים
עוזבות מקלט

 217נשים

שיצאו לחיים עצמאיים
המשיכו לקבל השנה תמיכה
וסיוע לפי הצורך

66,000

חולקו כתווי קניית מזון
לנשים עוזבות מקלט

153

משלוחי מנות שחולקו
לנשים עוזבות מקלט
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ביקור הנשיא
לרגל היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים הגיעו לביקור חשוב וייחודי במקלט כבוד
נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ,ידידים ותיקים של בת מלך ,יחד עם שר הרווחה
מר מאיר כהן ,וחברות הכנסת מירב בן ארי וקרן ברק ,יושבות ראש השדולה למניעת אלימות
נגד נשים בכנסת.
במהלך הביקור הם שוחחו עם הנשים והילדים במקלט ,שמעו את סיפוריהם ,חיזקו אותם
והבטיחו לעשות הכל כדי להגן על הנשים בישראל באשר הן.
בסיום הביקור המשמעותי והמרגש הענקנו לנשיא ורעייתו תעודת הוקרה .בתעודה הובא
ציטוט מדבריו של אביו המנוח של הנשיא הרצוג ,חיים הרצוג ז"ל ,שבהיותו נשיא המדינה אמר:
״כאשר אנו שומעים על התגברות האלימות כנגד נשים ,הן בתוך המשפחה והן מחוצה לה,
כאשר אנו עדים להתגברות מקרי האונס ,הכאת נשים והתעללות בהן עד כדי תופעות נשנות
של מקרי חבלה חמורים ,הריגה ורצח ,עלינו לא רק להזדעק אלא להבין עד כמה נדרש מסע
ציבורי חינוכי בכל הרמות כדי לסכור ולעקור מהשורש את התופעות החמורות הללו".

צילום :עמוס בן גרשום ,לע"מ
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מעלים מודעות ומשפיעים
קמפיין הדלתות
מה שקורה מאחורי הדלת ידוע רק לך .ולו.
הפחד ,הכאב ,הצער ,האלימות,
אך בעיקר תחושת הבדידות.
הדלת שסוגרת על הבית שאמור להיות המגן והביטחון של כל אחת ואח,
גורמת לנשים במעגל האלימות להרגיש כמו בכלא.
במהלך הסגרים ,כחלק ממשבר הקורונה שגבה מחיר כבד גם בתחום של אלימות במשפחה,
יצאנו בקמפיין הדלתות – סרטון שהופץ בעיקר בווטסאפ במגזר החרדי וברשתות החברתיות,
במטרה לעורר מודעות לתופעה ולקרוא לנשים במצוקה לפנות לקו הסיוע של בת-מלך לקבלת עזרה.
תודה לאייל גור ולחברת דווקא על הרעיון היצירתי ועל הפקת הסרטון ,תודה לסטודיו ישי רזיאל שנרתם
להפקה ולזמרת המוכשרת שרון חזיז על שנרתמה אף היא.

לצפייה בסרטון המלא >>
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יו"ר בת מלך אנגליה  ,UKהגברת אנדראה כהן,
יזמה מפגש וירטואלי משמעותי ומרגש של קהילת
ישורון במנצ׳סטר להעלאת המודעות לתופעת
האלימות כלפי נשים ולדרכים לסייע להן .בפאנל
של אנשי מקצוע בתחום מאנגליה לקחו חלק
גם יו"ר בת מלך ,צילית יעקבסון ,ו – ט' ,אישה
יקרה ששהתה במקלט ויצאה ממעגל האלימות,
שהסכימה באומץ רב לשתף בסיפורה האישי
והמטלטל .חברי הקהילה התרגשו עד מאוד מעדותה ,והבינו עד כמה מציאות כזו יכולה להגיע
לצערנו לכל אישה מכל זרם ומכל מעמד סוציואקונומי.
לקראת הבחירות לכנסת ה 24 -קיימנו
כנס ייחודי בשיתוף כלכליסט ואיגוד
העו"ס בנושא החיסון החברתי .הכנס,
אליו הוזמנו נציגי מפלגות מכל הקשת
הפוליטית ,סקר את הגידול בתופעת
האלימות כלפי נשים ואת הפגיעה
המתמשכת בשירותי החברה והרווחה,
שנחשפו בשיא עוצמתם עם התפרצות
נגיף הקורונה .בכנס נדונו האפשרויות,
הדרכים והפתרונות למשבר החברתי
העמוק ולקורבנות האלימות במשפחה
שנשארו מאחור.

במפגש השנתי של הפיקוח על הבנקים בנושא
'אמנת זמינות פיננסית לסיוע לנשים נפגעות
אלימות' שנערך השנה בזום בהשתתפות בכירי
המערכת הבנקאית ,השתתפו סלעית גבע ,מנהלת
אחד ממקלטי בת מלך ,ששיתפה בהתמודדות
ובמורכבויות החדשות שנוצרו במקלטים עם פרוץ
משבר הקורונה ,ו -ח' שהגיעה למקלט בתחילת
משבר הקורונה עקב חיים בצל האלימות ,ששיתפה
את סיפורה האישי הלא פשוט ,תוך מתן דגש גם
על האלימות הכלכלית שחוותה.

מרוץ מיוחד של מאות נשים מקבוצת
בגוף בריא עם מירי פורסט למען
העלאת המודעות למקלטי בת מלך.

בתמונה :מירי פורסט עם הנהלת בת-מלך

אתר הספרים עברית נרתם בשנה האחרונה לסייע
להעלאת המודעות לתופעת האלימות כלפי נשים ולתרומה
לבת-מלך ,ויצא עם שני מיזמים מרגשים למען העמותה.

מפגש מרגש בין חני ליפשיץ ,שליחת חב"ד
בנפאל ,לבין הנשים באחד ממקלטי בת
מלך במהלך ביקורה הקצר בארץ.
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גם השנה המשכנו בהעברת שיחות בנושאי סימני
אזהרה לזוגיות אלימה בקרב תלמידות ותלמידי
תיכונים ,ישיבות ,אולפנות ,מדרשות ומכינות.
בתמונה :הרצאה של בת-מלך בפני תלמידות מכינת ׳צהלי׳.

זכינו לקחת חלק בתערוכת אמנות ישראלית
של בנק הפועלים שהוקדשה השנה לקידום
והעצמת נשים .הנהלת הבנק בחרה 10
עמותות וארגוני נשים ,שבת-מלך ביניהן,
אליהן תועבר תרומה מהרווחים מהתערוכה.
אומנם חלק מדיוני הכנסת עברו השנה
לזום ,אך הדבר לא מנע מהנהלת
בת-מלך להמשיך ולפעול גם בזירה
הציבורית למען נשים נפגעות אלימות
במשפחה וילדיהן.

בין מאות הרצים שלקחו חלק במרתון ירושלים למען
בת מלך ,היה מרגש לראות שתי נשים שיצאו מהמקלט
עם ילדיהן ,לאחר תקופת שיקום אינטנסיבית .הן בחרו
להעניק לבת מלך בחזרה ולרוץ גם הן במרתון ,וכן
נערה שהצטרפה למרוץ ,אף היא אחרי שמבחינתה בת
מלך הצילה את חיי אימה ואחיותיה כששהו בצעירותה
במקלט.
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בתמונה :דב קוטלר – מנכ"ל הבנק ,צילית יעקבסון ,רוני
פוסטן יו"ר עמותת שוות ,ראובן קרופיק – יו"ר הבנק ,ונח קורמן.

הנהלת בת מלך הוזמנה ע"י ערן
ועירית רולס להשתתף בעיר הנדל"ן
של מרכז הבניה הישראלי ,ולספר
לכ 4,300 -אנשי נדל"ן על עמותת
בת-מלך ועל פועלנו למען נשים
וילדים שנמצאים במעגל האלימות.
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בת מלך בתקשורת
צילית יעקבסון ,אשת השנה
של מצב הרוח בתחום החברה.

מיכל (שם בדוי) מתראיינת למירי מיכאלי
בחדשות  .13אחרי שנים של אלימות קשה
מצד בן זוגה ,איש כוחות הבטחון ,היא אזרה
אומץ והצליחה להימלט למקלט יחד עם
ילדיה.

כתבתה של הדר גיל-עד בידיעות
אחרונות על שנת הקורונה שטרפדה
לנשים רבות שיצאו מהמקלט את
תהליך הבנייה המחודשת שלהן בדרך
לעצמאות.
צילית יעקבסון ,יו"ר בת מלך ,נבחרה
לאחת מ 50 -הדמויות המשפיעות
בציונות הדתית ,במיזם מיוחד של
מקור ראשון.
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תחקיר זמן אמת בכאן  11על הפגיעה הקשה בנשים הסובלות מאלימות בחברה החרדית ,ועל
הקושי שלהן למצוא כתובת לטיפול במי שנפגעו מצד בעליהן.
התחקיר ,לו התראיינו נציגי בת-מלך ונשים שחייהן ניצלו כשהגיעו למקלט ,מחדד לנו את
ההבנה עד כמה חשוב להמשיך את מסע ההסברה בתוך המגזר החרדי ובחברות סגורות,
ולהתאים תוכניות סיוע לזקוקות לכך .אנחנו בבת מלך נמשיך לעשות הכל כדי שלכל אישה יהיו
המידע והיכולת לקבל עזרה בשעת הצורך.

טור של יו"ר בת מלך ,צילית
יעקבסון ,לכלכליסט

לצפייה בכתבה המלאה >>
התחקיר אינו קל לצפייה

אין סימטרייה!
טור חשוב של עו"ד נח קורמן ,מנכ"ל בת-מלך ,לעיתון בשבע.
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משפחה כן בוחרים.
ד' ,יוצאת המקלט ,כותבת לישראל היום
על המשפחה האלטרנטיבית שלה במקלט.

הענקת פרס ירושלים לחסד
ונתינה של עיתון בשבע לעו"ד
צילית יעקבסון ,יו"ר בת מלך.

המגפה השקופה ,טור
מאת צילית יעקבסון באתר
ראשונות מבית מקור ראשון.
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כתבה במעריב ,ריאיון עם
אישה יוצאת המקלט וצילית

טור של צילית יעקבסון
באתר סרוגים.

בכתבה עוצמתית במוסף הנשים מרגלית של
עיתון יום ליום מביאה שיפי חריטן את סיפורה
המטלטל של נ' ,שאחרי מסכת אלימות הגיעה
עם ילדיה ושוקמה באחד ממקלטי בת מלך.
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כתבה ב JERUSALEM POST-על
תערוכת האומנות בבנק הפועלים עבור
עמותות הפועלות למען נשים במצוקה.
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תודה לשותפים שליוו אותנו בשנה האחרונה
The Slomo and Cindy Silvian
Foundation Inc
FRIENDS OF BAT MELECH

American | British | Canadian
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Aviv
Foundation

Gottstein Family
Foundation
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הצטרפו עוד היום לעיגול לטובה למען בת מלך ,בקלות ובמהירות!
מלאו את הפרטים בגלויה המצורפת ,צלמו אותה ושלחו אלינו.
למיילbatmelech.office@gmail.com :
או לווטסאפ במס׳058-6516103 :

הצטרפו לעיגול לטובה עבור עמותת בת-מלך,
ועזרו להציל עוד נשים וילדים ממעגל האלימות!
בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב.
ההפרש ייתרם במלואו ל״עמותת בת מלך״
(לדוגמא :קניה ב  ₪ 78.80תעוגל ל - ₪ 79תרומה של  20אג׳ תועבר לעמותה)
שם מלא ___________________ :ת.ז___________________ :
אימייל ___________________ :טלפון___________________ :
חברת אשראי :ישראכרט  /לאומי קארד  /אמריקן אקספרס  /ויזה כ.א.ל
 4ספרות אחרונות של כרטיס האשראי:
אני מאשר/ת הרשמתי לעיגול לטובה למען ״עמותת בת מלך״
אני מעוניין לקבל דיוור מ״עמותת בת מלך״
חתימה _________________

batmelech.office@gmail.com
ת.ד 23023 .ירושלים9123001 ,
www.batmelech.org | 1-800-292-333

