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יחד נשנה את כיוון הרוח

חגית בכור
יו"ר הוועד המנהל

שנת  2021הייתה גם היא בסימן מגפת הקורונה ,ווריאנטים חדשים ,מקדמי
הדבקות ובידודים .פגיעותן של נשים בביתן עלתה דרמתית ומכאן שגם הביקוש
לשירותי העמותה גדל .בשנה זו למדנו לעבוד אחרת; לשמור על בריאותן של
העובדות ,המשתתפות והמתנדבות ובמקביל להמשיך ולתת את המענים
לקהילה ולפרט .מציאות חדשה זו דרשה מכולנו להיות יצירתיות יותר ויעילות
הרבה יותר.
למרות המגבלות הרחבנו את פעילות העמותה בכל הזירות .עובדות ומתנדבות
העמותה המסורות גילו מחויבות ,תושייה ,יצירתיות וגמישות תפעולית-וניהולית
ובכך אפשרו את הרחבת סל השירותים המוצעים והיקף הסיוע למשתתפות גם
בשנה מורכבת זו .פעלנו בזירה המערכתית על מנת לקדם חוקים ותקנות אשר
יקלו על נשים נפגעות אלימות .במקביל הרחבנו את מסע הסברה והעמקת
המודעות הציבורית לחברות עסקיות ,לארגונים ולפרטיים  -כך שכל אחת ואחד
מאיתנו ,בכל מקום ,ידעו לשים שם לתופעה ולזהות את סימני האזהרה החבויים
במערכת יחסים אלימה .בנוסף חיזקנו וביססנו את עצמאותה הכלכלית של
העמותה על ידי גיוון מקורות ההכנסה העצמאיים שלנו ובעיקר הודות למיזם
הדגל שלנו ,בוטיק שמלות הכלה .בוטיק זה מאפשר בכל שנה לנשים רבות
להינשא בשמלה איכותית ובמחיר שווה לכל נפש ,אך גם מאפשר לעמותה
תזרים הכנסות עצמאי.
על כל אלה ועוד ,אני מבקשת להוקיר ולהכיר את פעילותן של המתנדבות
המסורות והעובדות הנפלאות והמקצועיות שבוחרות יום יום לעסוק במשימות
מורכבות אלה .תודה גדולה לכל השותפות והשותפים שלנו הרואים בדרכנו
שליחות חברתית ומשימה לאומית .תמיכתכם מחזקת אותנו ומספקת לנו את
הכוח להמשיך ולפעול למען הנשים הנפגעות.
תודה לשותפותיי הנאמנות לדרך :עובדות ,מנהלות ומנכ"לית העמותה ,וחברותיי
לוועד המנהל.
כולי תקווה ששנת  2022תאיר לכולנו פנים ותחזיר את העולם למסלול נקי
ממגפות ,ובכך נוכל לחזור לשגרה בטוחה לצמיחה ולעצמאות כלכלית.

עמותת רוח נשית שיש לי הכבוד לעמוד בראשה ,חגגה בשנה שחלפה 14
שנים להיווסדה.
בשנת  2021המשיכה ללוות אותנו מגפת הקורונה ,וכך גם בכל העולם,
ועמה כמובן משבר בריאותי וכלכלי עצום בגודלו .משבר זה החמיר אף
יותר את מצבן של אוכלוסיות מוחלשות בהן נשים בכלל ,ונפגעות
האלימות בפרט .האלימות בבתים רבים עלתה וגאתה ועמה גם מספר
הפניות לרוח נשית וחריפותן.
עלינו לזכור ולהזכיר כי מול נפגעות האלימות שבינינו ,והן רבות כל כך
ומגיעות מכל שדרות החברה ,מוצבים חסמים רבים וקשים להסרה.
היציאה האישית שלהן ממעגל האלימות אינה מסתיימת בפרידתן מבן
הזוג האלים! רוח נשית מלווה נשים אלו באופן הדוק ואינטנסיבי במטרה
לקדם את עצמאותן הכלכלית ובמקביל פועלת לשינוי מדיניות ,קידום
חקיקה והעלאת מודעות.
דו"ח שנת  2021שלפניכן.ם מהווה סיכום בקליפת אגוז של עשייה רבה
וענפה .כפי שתראו – לא רק שלא נטשנו את משמרתנו ,אף לא לדקה,
אלא שהיקפי העשייה אף גדלו וכך גם קשת המענים המקצועיים שהותאמו
לאתגרי השעה .בנוסף ,זכינו בהכרה ציבורית על פועלנו ,והרחבנו את
מעגלי החשיפה .במישור הציבורי רשמנו הישגים משמעותיים במאבק
באלימות נגד נפגעות אלימות באמצעות שינוי מדיניות ,נהלים וחקיקה.
אני רוצה להודות לעובדות ולמתנדבות העמותה ,לנשיא העמותה ולחברות
הוועד המנהל על הפעילות המאומצת והמדהימה הנעשית יומיום ושעה
שעה למען נפגעות אלימות בישראל.
חובה נעימה היא גם להודות לכן.ם  -תומכי.ות ושותפי.ות העמותה  -על
האמונה בדרך ,העידוד והסיוע.
אין ספק בליבי שפעילותינו המשותפת ,הנחושה והצודקת ,תגביה
עוף ונוכל לחתור להיות חברת מופת ,חברת צדק ושוויון חברתי.

תמר שוורץ
מנכ"לית

מה היה לנו השנה?
426
23

מלגות קרן אור ,קרן המלגות של רוח נשית ,הוענקו לנשים שהחלו
לימודים בתחומי ההוראה ,הקוסמטיקה ,בניית אתרים ועוד

364
102

משתתפות

327

מתנדבות

כלות שהתחתנו עם שמלות שנרכשו בבוטיק

6,000

א.נשים מכלל המגזרים
הרצאות וסדנאות שחשפו יותר מ-
לסוגיה המורכבת של אלימות כלפי נשים בכלל ,ואלימות כלכלית בפרט

ציוני דרך והישגים 2021
פעילות ארצית
המשכנו לבסס את פעילותינו בשלוחות בצפון
ובדרום .בזכות הליווי מרחוק הצלחנו ללוות
באופן שוטף גם נשים שנמצאות פיזית רחוק
יותר מאיתנו.

 #אלימות_כלכלית_זו_אלימות
בחודש נובמבר השקנו קמפיין העלאת מודעות
לסוגיה המורכבת של אלימות כלכלית.

פס"ד תקדימי
נפגעות אלימות יהיו זכאיות למענק לימודים מהביטוח
הלאומי ללא קשר למועד שבו שהו במקלט  -הצטרפנו
יחד עם מרכז רקמן כ"ידידות בית משפט" לערעור
שהובילו עורכות הדין טליה רמתי ונירה שלו ,ושינינו
מציאות.

ערכנו לראשונה יום עיון
בנושא שיקום תעסוקתי לנשים נפגעות אלימות ,עבור
עובדות ועובדים סוציאליים ממרכזי אלימות
במשפחה בדרום הארץ ובשיתוף משרד הרווחה
והביטחון החברתי.

הרחבת אמנת זמינות בנקאית
ל 60-מרכזי אלימות במשפחה לטובת נשים נפגעות
אלימות יחד עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל,
איגוד הבנקים ומשרד הרווחה והביטחון החברתי.

הארכת כפל קצבאות עד סוף 2022
אושרה הוראת השעה המאפשרת כפל קצבאות עד
סוף שנת  ,2022כך שנשים חד הוריות יוכלו לקבל
קצבת מזונות במקביל לדמי האבטלה (במסגרת
פעילותינו ב"קואליציית המזונות").

הצומת
תוכנית "הצומת" מספקת לנשים נפגעות אלימות
כלים ,ידע ותמיכה כדי לסייע להן לבנות חיים
בטוחים ועצמאיים כלכלית עבורן ועבור ילדיהן.
עצמאות כלכלית מאפשרת לנשים לקחת חזרה
לידיהן את השליטה על חייהן ,לצאת ממעגל
האלימות אחת ולתמיד ולקיים את עצמן בכבוד
ובביטחה .הפרויקט כולל מנטורינג ואימון אישי ע"י
מתנדבות; הכשרות ,קורסים מקצועיים ,מלגות
ללימודים מקצועיים וללימודי תעודה/תואר; חיזוק
כישורי מחשב ,אנגלית ושפה; סיוע בהשמה
בעבודה ועוד.

התוכנית מועברת בפריסה ארצית –
בצפון ,בדרום ובמרכז!

HerStory
"הגעתי לעמותה בתקופה קשה בחיי ,כשנדמה היה
שכל מה שיש לפניי היא דרך ללא מוצא.
ברוח נשית הקשיבו ועשו כל מה שאפשר כדי לעזור לי.
ג'ניפר הנחתה מפגשים קבוצתיים ולמדתי הרבה
דברים שלא חשבתי עליהם לפני .קיבלתי אימון אישי,
 15פגישות שכל אחת מהן היתה כמו בלון חמצן לאדם
טובע .ואם זה לא היה מספיק ,נתנו לי עזרה חומרית
שעליה לא יכולתי אפילו לחלום  -קיבלתי מלגת לימודים
מקצועיים ללמוד פדיקור רפואי.
סיימתי את הלימודים לפני חודש ואני מתחילה ליווי
עסקי .החלום שלי להיות עצמאית ולהרוויח קצת יותר
כסף במה שאני אוהבת להתעסק בו"
א'

המרחב הנשי
לאורך השנה ולמרות משבר הקורונה,
המשכנו וקיימנו את המרחב מידי שבוע .כל
יום ראשון ,גם בימי סגר ,גם בימי משבר
ביטחוני – לא ויתרנו על אף מפגש.
משתתפות הווה ועבר נפגשו במפגש בלתי
פורמאלי הכולל הרצאות וסדנאות מגוונות.
בין הסדנאות שאירחנו במרחב בשנת :2021
מיתוג עצמי ,עולם העבודה מתחדש ,חוסן
אישי ,התמודדות עם ירידה קוגניטיבית,
פילאטיס ויוגה ועוד.

"המרחב גורם לי להרגיש שייכת ואהובה ,אך גם אוהבת ובעלת עוצמות משלי
להיות בשביל האחרת" א'

HerStory
"רוח נשית  -צמד מילים שמשקף כוח גדול ,רוח גבית ,נשים תומכות מחבקות לצדי הדרך והכי איתך
בצעדה מאתגרת כשאת פוחדת ורק להן מוצאת עוז לגלות.
לצבור אמון מחדש  -ואולי לראשונה  -דרך עיניים שמביטות בך באמונה ומחזירות גבורה להמשך הדרך.
צידה שרק משפחה יכולה לתת והן לך למשפחה.
שרית הנפלאה ,בלי לשפוט ובלי לבקר ידעה בתבונה לזכור אותי ,בלי להפריע ,תוך קבלה וכבוד לתהליך עדין ולעתים איטי
בשל אופיו ומורכבותו .בסבלנות ,חיוך ,אוזן קשבת ומילים מחזקות .תמיכה בבירוקרטיה מסועפת ומרגיזה ..גם התאימה לי
מנטורית ,שרה ,שהפכה תוך זמן קצר לדמות חיונית לה הייתי זקוקה ואפילו לא ידעתי עד כמה.
לא קל לי לכתוב כי אני עדיין בדרך ולעתים מרגיש שרק בתחילתו ...אך חשוב לי לכתוב בעיקר -
שהכוח הקסום של רוח נשית בחיפה נתן לי את מה שהכי הכי הזדקקתי לו וזו ההרגשה שאני אהובה
ושאני לא לבד ,כבר לא ,לא עוד!
שרוצים בטובתי; שיש לי זכויות; ושמאמינים בי".
ש'

מעגלי ההשפעה
רוח נשית זכתה בקהילת מתנדבות מסורות ,שמקדישות יום יום שעה שעה מזמנן
וכישוריהן .במסגרת תהליך הליווי הן רוקמות יחד עם המשתתפות קשר מיטיב,
משמעותי ובגובה העיניים .המתנדבות מסייעות לנשים להתגבר על חסמים מקצועיים
ואישיים ולבנות מחדש יסודות אמון ,הערכה עצמית ותחושת מסוגלות אישית.

HerStory
"לפני כמה שנים בדקה התשעים ,ולאחר שיחות שכנוע רבות ,הצטרפתי לקורס הכשרת מנטוריות
ברוח נשית .היו לי חששות רבים מאחר ועברתי בילדותי אלימות בתוך המשפחה ,שזה יהיה קשה מידי
להיחשף לתכנים בקורס.
היה מאתגר ועם זאת ,כל כך עוטף ומכיל ,שבדיעבד זו היתה אחת ההחלטות החשובות שעשיתי.
עד היום ליוויתי  4נשים כמנטורית וזה אחד הדברים המעצימים ביותר שיש .שתינו ביחד ,המשתתפת ואני,
עוברות תהליך משנה חיים.
הידיעה שאני יכולה להיות שם בשבילה ,לסייע ,להקשיב ,לתמוך ,וגם לצחוק ביחד ,מרחיבה את הלב,
ולעיתים אני חשה שאני מקבלת מתנה מהחיים ,מהעולם וממנה.
עמותת רוח נשית היא בית בשבילי ,היא סוג של קסם".
נעמה

שוברות את הכללים
אלימות כלפי נשים הינה תופעה חברתית
רחבה החורגת בהרבה מהמקרה הפרטי.
כדי למגר את האלימות ,יש לשנות מבנים
ומשפטיים
תרבותיים
חברתיים,
המאפשרים את קיומה .רק באמצעות
העלאת המודעות ושינוי מדיניות וחקיקה
יתאפשר שינוי מהותי.
רוח נשית פועלת על מנת להעלות
מודעות למצבן של נשים נפגעות אלימות
הכלכליים
המקצועיים,
ולחסמים
והמשפטיים עימם הן מתמודדות.
העמותה מקדמת שינויי מדיניות וחקיקה
אשר יתנו מענים לחסמים אלה תוך
שיתוף פעולה עם ארגונים נוספים ועם
קובעי מדיניות בכנסת ובממשלה.

הישגים
בשנת  2021רשמנו מספר הישגים משמעותיים במישור זה ביניהם ניתן למנות:
הארכת כפל קצבאות
בעקבות יוזמה שהובלנו ביחד עם ארגוני "קואליציית
חוק המזונות" ,הוארכה הוראת השעה המאפשרת כפל
קצבאות עד סוף שנת  ,2022כך שנשים חד הוריות
יוכלו לקבל קצבת מזונות במקביל לדמי האבטלה.

אמנת זמינות בנקאית
רוח נשית לוקחת חלק ביחד עם הפיקוח על הבנקים
בבנק ישראל ,איגוד הבנקים ומשרד הרווחה והביטחון
החברתי ,בפיילוט להרחבת אמנת הזמינות הבנקאית
שנועדה להקל על נשים נפגעות אלימות עם התמודדות
הפיננסית והחובות שנוצרו ע"י בן הזוג האלים.
הפיילוט שהחל בשנת  2019עם  8מרכזים למניעת
אלימות במשפחה הורחב בשנת  2021ל 60-מרכזים
ברחבי הארץ! בסוף  2021הוחלט על הרחבת האמנה
לכל המרכזים בארץ .אנו עובדות להטמעת האמנה
במרכזים למניעת אלימות במשפחה..

פס"ד תקדימי
נפגעות אלימות יהיו זכאיות למענק לימודים מהביטוח
הלאומי ללא קשר למועד שבו שהו במקלט  -רוח נשית
יחד עם מרכז רקמן הצטרפו כ"ידידות בית משפט"
כמומחיות לנושא אלימות כלכלית וסייעו לשנות
מציאות .בפסק דין שניתן בערעורה של ענבל דגא  -אם
חד-הורית לארבעה ונפגעת אלימות ,קבע בית הדין
הארצי לעבודה כי התובעת זכאית לקבל מענק
לימודים עבור ילדיה ,עוד בטרם הסתיים הליך
הגירושין ,וללא קשר למועד בו שהתה במקלט לנשים
מוכות .את הערעור הובילו עורכות הדין טליה רמתי
ונירה שלו.
רוח נשית ומרכז רקמן סייעו לבית הדין להבין שני
דברים מרכזיים :ההשפעה של האלימות נשארת זמן
רב לאחר שההתעללות מפסיקה; וללא סיוע כלכלי,
נפגעות אלימות יתקשו לעזוב את בן הזוג האלים
ולצאת באופן סופי ממעגל האלימות.

בונות עסקים
התכנית מיועדת לנשים המבקשות להקים עסק עצמאי או בעלות עסק המעוניינות לפתח אותו .התכנית חושפת
את הנשים לעולם היזמות ,במסגרתה הן טוות חזון עסקי ,בונות תכנית להשגת יעדים מוגדרים ,רוכשות כלים
מקצועיים ומיומנויות לניהול עסק ומחזקות את תחושת המסוגלות העצמית.

HerStory

"גרתי עם בעלי בקנדה שנים רבות ,וכנגד כל הסיכויים הצלחתי לצאת ממעגל קשה של אלימות ,לשוב לישראל ולהציל את עצמי ואת ילדיי
ולהעניק לכולנו הזדמנויות חדשות .הגעתי חסרת כל ופניתי לרוח נשית שתעזור לי להיכנס לתוך מעגל העבודה כדי שאוכל לפרנס את עצמי ואת
ארבעת ילדיי .בשלושת החודשים הראשונים – צוותה לי אורלי שאיתה עברתי תהליך אימון אישי-נשי .היא ליוותה אותי במקצועיות ורגישות
ונתנה לי כלים אימוניים וכלים לחיים .עבדנו בתקופה לא פשוטה של סגרים וקורונה ,ועדיין הייתה איתי יד ביד.
לאחר שביססנו תשתית כל כך טובה והייתי מדויקת לגבי המטרות של העסק ,ציוותם אלי יועצת עיסקית – סיגי ,שבמקצועיות ובמיומנות עזרה
לי עם כל הפרטים הקטנים והגדולים .היא ידעה להחמיא ולכוון אותי גבוה .חשפה בפני עולם שכלל לא הכרתי.
בשנת הקורונה ,פתחתי עסק של הופעות וסדנאות ועם זאת הצלחתי להופיע בארץ כ 30-הופעות
(בין סגר לסגר ובהגבלות הקהל) שזה לא ברור מאליו...
במקביל התחלתי תהליך ליווי פיננסי .בעבר ,לא היה לי חשבון בנק – וכשהגעתי לארץ פתחתי חשבון אבל לא ממש ידעתי להתנהל כלכלית.
ציוותם לי אישה מקצוע מדהימה ,חדווה ,ולימדתן אותי שידע – זה כח!
ושרון – שמנצחת על הכל .מלווה אותי לכל בקשה ,שיחה ,התלבטות ותמיד עם הארת פנים והמון סבלנות ורגישות.
רוצה להודות לכן' ,רוח נשית'  ,מעומק הלב על כך שאתן מאמינות בי .הצלחתן להעמיד אותי על הרגליים ובעיקר לצוק בתוכי אמונה והכרה
שבחיים הללו הכל אפשרי"...
ש'

שותפים מקצועיים

הרצאות וסדנאות
 6,000א.נשים לקחו חלק בהרצאות ובסדנאות שלנו.
המשכנו להרחיב את מעגלי המודעות לסוגיה
המורכבת של אלימות כלפי נשים ולגייס שותפות
ושותפים למאבק; שומרי סף ,אשר נמצאים בצמתי
זיהוי וסיוע לנפגעות אלימות בקהילה שאינן מוכרות
לרווחה (מנהלים ומנהלות בארגונים ,בלניות ,נשות
מקצוע מתחומי היופי והקוסמטיקה ועוד רבות
ורבים) .חשפנו ידע וכלים מעשיים בפני אלפי א.נשים
מכלל המגזרים ומכל רחבי העולם (גרמניה ,אנגליה,
ארה"ב ואפילו יפן)!

ביקור שר הרווחה והביטחון החברתי,
ח"כ מאיר כהן ברוח נשית

קמפיין אלימות כלכלית

לרגל יום המאבק באלימות כלפי נשים ,עלינו בקמפיין
העלאת מודעות לסוגיה המורכבת של אלימות
כלכלית .הסרטון שהוביל את הקמפיין (ומתבסס על
רעיון של עמותת Surviving Economic Abuse
מבריטניה) מתאר כיצד חיים נורמטיביים הופכים
ליחסי שליטה וטרור :כשהנפגעת סוף סוף מחליטה
לברוח היא פתאום קולטת שהיא במלכוד – עם ילד,
בלי כסף ,בלי עבודה ,ובלי שום יכולת אמיתית ללכת.
הסרטון קיבל עשרות אלפי חשיפות ושיתופים ושם
בקדמה את האלימות הכלכלית; אלימות שקופה
שאין לה שפה או חוק כנגדה.
יחד קראנו לשנות את המציאות הזאת.

פרויקט האחריות החברתית של עולם העסקים
ב 25-לנובמבר ,יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים ,זכינו לקיים זו השנה השלישית ברציפות את
פרויקט "האחריות החברתית של עולם העסקים" .במסגרת הפרויקט פעלנו בשיתוף פעולה עם חברות
מובילות במשק הישראלי להרחבת מעגלי החשיפה והמודעות לסוגיית האלימות נגד נשים.

בוטיק שמלות הכלה
בוטיק שמלות הכלה של עמותת רוח נשית הינו מיזם חברתי ייחודי מסוגו ,המציע שלל שמלות
הנתרמות על ידי מעצבות ,מעצבים וכלות ,במחירים אטרקטיביים – תוך שילוב עשיית טוב וצריכה
חברתית ואקולוגית .הודות לעשרות מתנדבות מסורות העומדות בלב פעילות הבוטיק ,אנו יכולות
להציע לכל כלה המגיעה אלינו חוויה מקצועית ,נעימה וחיובית.
עם השנים הפך הבוטיק לחלק בלתי נפרד ממערך גיוס המשאבים של העמותה .הבוטיק מסייע בחיזוק
ההכנסות העצמאיות ובזכותו אנחנו מרחיבות את מעגלי החשיפה והמודעות לחשיבותה של עצמאות
כלכלית לנשים בכלל ,ולנשים נפגעות אלימות בפרט.

"החוויה בבוטיק רוח נשית הייתה שונה לחלוטין ומושלמת בכל דרך
אפשרית .נתחיל מצוות המתנדבות המהממות שנותנות תחושה נעימה,
מסבירה פנים ,מקבלת ועוטפת! כל הזמן מנסות לעזור ,מרימות ובכללי
פשוט מדהימות .נמשיך במבחר .יש המון המון שמלות! מכל טוב! והכל
נראה מדהים! פגשנו את התופרת שגם מתנדבת בעמותה שפשוט
הסתכלה עלי הבינה בדיוק מה אני מחפשת ובאה עם השמלה
המושלמת בשבילי.
אז אם אתן מחפשות שמלה כלה במחיר מעולה ותוך כדי בא לכן
לעשות משהו טוב (כל ההכנסות מהשמלות הולכת לעזרה לנשים במעגל
אלימות) ,תעשו לעצמכן טובה ותנסו שם"
ג'ניפר

תודה רבה על התמיכה

הכנסות והוצאות
הכנסות

 37.6%קרנות

 29.5%ממשלה ורשויות מקומיות

 13.6%הכנסות עצמאיות

 13.7%שיתופי פעולה עסקיים

 5.4%תורמים פרטיים

הוצאות

 74.7%תוכניות
11%

 14.2%כלליות

אירועים ,מיזמים ושיתופי פעולה

הצוות

עו"ס תמר שוורץ  -מנכ"לית
עו"ס איימי סלייטר-עובדיה  -סמנכ"לית
ד"ר עו"ד מירב שמואלי  -מנהלת תחום שינוי מדיניות וחקיקה
עו"ס רוזי מילר מינסטר  -מנהלת צוות מקצועי
שרון שפירא-נחום  -מנהלת שלוחות ותוכנית "נשים בונות עסקים"
עו"ס גלית חמל  -מנהלת תכניות
מעאלי אבו מוך  -מנהלת תכניות וחברה ערבית
עו"ס נופר גבע  -מנהלת תכניות
ליטל וינטראוב  -מנהלת תכניות
שרית בלום  -מנהלת תכניות  -שלוחת צפון
עו"ס רבית כהן  -מנהלת תכניות  -שלוחת צפון
עו"ס נרדין עודה  -מנהלת תכניות וחברה הערבית  -שלוחת צפון
עו"ס דניאל ליט-הלפרן  -מנהלת תכניות  -שלוחת דרום
עו"ס ג'ניפר איסקוב  -מנהלת תכניות  -שלוחת דרום
שולמית פישמן  -מנהלת פניות ושת"פ בקהילה
הדי גל  -מנהלת תחום התנדבות
מרים פאר  -מנהלת תחום אימון
שרון רובינשטיין מרקם  -מנהלת משאבים ושיווק
מיטל בן-דור  -מנהלת בוטיק שמלות כלה
שלומית בנימין  -מנהלת קשרי קהילה
מיכל גבע  -רכזת סושיאל מדיה ודיגיטל
ליעד לקריץ  -רכזת קשרי קהילה חו"ל
קארין רבינוביץ'  -תפעול תכניות ומשאבי אנוש
לאה שני  -רכזת מדידה והערכה
עו"ד הדס צמח סננס  -רכזת שינוי מדיניות וחקיקה
אושרת בן שמשון  -דוברת
עו"ד מיכל ברוך  -מנהלת משרד

חברות הוועד המנהל

חגית בכור  -יו"ר ,חסיה נטר ,ד"ר אנאבל ליפסיק-פרידלנדר,
ד"ר אביטל קאי צדוק ,וואפה עבד אלגני

ידידי רוח נשית

חברות ועדת ביקורת

אורנה תמיר ,ד"ר אנדה ברק ביאנקו

מוטי רייף

יעל אבקסיס

ריטה

תודה רבה על השותפות

מעוניינות/ים לתרום?
סרקו ותרמו

*התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46א
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