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שנת 2020 הביאה עמה מגפה עולמית, וירוס קטלני מתעתע שאילץ אותנו ואת יתר העולם, 
להתמודד עם מציאות קשה, חדשה ומאתגרת. המגפה דרשה מכולנו לשנות הרגלים, להתכנס 

בבתים ובעיקר להתרחק מהמוכר. מציאות זו הנכיחה עד כמה ביתנו הוא מבצרנו אך גם עד כמה 
לא לכולן זה כך. בבתים רבים שררה מצוקה וחרדה ובאחרים בעבע סיר הלחץ והאלימות נכחה 

ביתר שאת. הקורונה הציפה את אותה תופעה ארורה ועתיקת יומין והפכה את המבצר הבטוח 
והמגונן למלכודת.

עמותת רוח נשית פעלה בשנת 2020 סביב השעון. גם בימי קורונה המשכנו ללוות את המשתתפות 
שלנו והפכנו לכתובת עבור נשים רבות שביקשו לצאת ממעגל האלימות ולהגיע לעצמאות כלכלית. 

עובדות ומתנדבות העמותה המסורות גילו מחויבות, תושייה ,יצירתיות וגמישות תפעולית וניהולית ובכך 
אפשרו את הרחבת סל השירותים המוצעים והיקף הסיוע גם בשנה מורכבת זו.

במקביל המשכנו לפעול בזירות החקיקה והשינויים המערכתיים לצד חיזוק מסע הסברה והעמקת 
המודעות הציבורית. הגדלנו את היקף פעילות ההרצאות לחברות עסקיות, לארגונים ולפרטיים כך 

 שכל אחת ואחד מאיתנו ידע לשים שם לתופעה ולזהות את סימני האזהרה החבויים במערכת 
יחסים אלימה.

 ועל כל אלה תודתי העמוקה. תודה לכל העוסקות במלאכה ולכל השותפות והשותפים שלנו 
הרואים בדרכנו שליחות חברתית. תמיכתם מחזקת אותנו ומספקת לנו הכוח להמשיך ולפעול למען 

הנשים הנפגעות. 
תודה לשותפות הנאמנות - מנכל"ית, מנהלות, עובדות העמותה וחברותי לוועד המנהל. 

 כולי תקווה ששנת 2021 תסלול את דרך כולנו לשגרה בטוחה לעצמאות כלכלית ואישית 
ולבריאות איתנה.

עמותת רוח נשית שיש לי הכבוד לעמוד בראשה, חגגה בשנה שחלפה 13 שנים להיווסדה.
בשנת 2020 פקד אותנו יחד עם כל העולם, משבר בריאותי וכלכלי עצום בגודלו. משבר הקורונה 

החמיר את מצבן של אוכלוסיות מוחלשות, נשים בכלל, ונפגעות האלימות בפרט. האלימות 
בבתים רבים עלתה וגאתה ועימה 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 2020 שלפניכן/ם מהווה סיכום בקליפת אגוז של עשייה רבה וענפה. כפי שתראו - היקפי 

העשייה גדלו וכך גם קשת המענים המקצועיים שהותאמו לאתגרי השעה. בנוסף, זכינו בהכרה 
ציבורית חסרת תקדים על פועלנו ורשמנו הישגים משמעותיים במאבק באלימות נגד נפגעות אלימות 

באמצעות שינוי מדיניות, נהלים וחקיקה. 
אני רוצה להודות לעובדות ומתנדבות העמותה, לנשיא העמותה ולחברות הוועד המנהל על הפעילות 

המאומצת והמדהימה הנעשית יומיום, שעה 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.

חגית בכור
יו"ר הוועד המנהל

תמר שוורץ 
 מנכ"לית



 בשנת 2020 התמודדנו עם 
משבר הקורונה שפקד אותנו 

ועדיין מלווה אותנו ואת יתר 
העולם. בשל מגבלות התנועה 

והנחיות משרד הבריאות פעלנו 
להסב במהירות את כל השירותים 
הפרונטליים והפעילויות השוטפות 

לתקשורת מרחוק. עבודתנו 
הייתה אינטנסיבית מתמיד 

והתמקדה במתן תמיכה וליווי 
לנשים נפגעות אלימות, בקידום 

מדיניות וחקיקה ובהעלאת מעגלי 
המודעות והחשיפה לסוגית 

 האלימות נגד נשים על 
צורותיה השונות. 

ואולי החשוב מכל, בשנת 2020 חווינו התגייסות משמעותית והרתמות של הציבור בישראל למאבק שאנו מקדמות מעל 
לעשור. בזכותכן.ם נצליח להאיר פינות חשוכות, "לנפץ אשליות" ולהמשיך לקדם את המאבק הבלתי מתפשר למען עצמאותן 

הכלכלית של נשים נפגעות אלימות 

ציוני דרךמה היה לנו השנה

במסגרת הפעילות בקואליציה להבטחת תשלום מזונות 
לילדים הבאנו לביטול מדיניות איסור כפל הקצבאות כך 
שנשים שפוטרו בתקופת המשבר וזכאיות למזונות, יוכלו 

לקבל דמי אבטלה בנוסף לקצבת המזונות

בשנה החולפת זכינו לחזק את השותפות האסטרטגית 
והחשובה שלנו עם משרד הרווחה ולהמשיך בפעילותינו 

לקידום עצמאותן הכלכלית של נשים נפגעות אלימות

ייצוא מודל רוח נשית לחו"ל בשיתוף פעולה עם משרד 
החוץ במסגרת סדרת הרצאות ייחודית לנשות מקצוע 

במיאנמר בנושא אלימות כלכלית

זכייה בפרס היוקרתי ע"ש גולדה מאיר 
ז"ל, שהייתה ראשת הממשלה הראשונה 

והיחידה בישראל, על עשייה חברתית 
מעוררת השראה

מלגות קרן אור של רוח נשית להשתתפות במימון לימודים 
מקצועיים הוענקו לנשים שהחלו לימודים בתחומי 

הקוסמטיקה, החינוך, פסיכולוגיה, בניית אתרים ועוד
21

הרצאות וסדנאות שחשפו 
אלפי א.נשים מכלל המגזרים 

לסוגיה המורכבת 
103

מתנדבות פעילות כלות התחתנו עם שמלות 277
שנרכשו בבוטיק 286

משתתפות פעילות 429
הודות לעבודה מאומצת של הצוותים המקצועיים הצלחנו 
להרחיב את נוכחותנו הפיזית ברחבי הפריפריה החברתית 

והגיאוגרפית מצפון לדרום 



HerStoryהצומת
"הגעתי לרוח נשית מרוסקת ללא שום ידע איך בעצם להתחיל מחדש, איך בכלל להבחין מה קורה איתי, איך 

מתפקדים ואפילו איך לחשוב בצורה הגיונית. בשיחה הראשונה שלי עם אותן נשים מדהימות שקיבלו אותי 

בהרבה חום, רוגע, הבנה והכלה, הרגשתי שאני לא לבד והפסקתי להאשים את עצמי. כבר מהשבוע הראשון 

 הרגשתי שיפור, הרגשתי שאני לא לבד ושיש עם מי לדבר בלי שישפטו אותי. 

א' הרגשתי אהבה מסביבי ותמיכה שלא הכרתי לפני...“ 

 "הפכתן להיות כותל עבורי. 

ת' תמיכה בעת צרה ובכל בקשה“ 

"הצומת" הינה תכנית קהילתית ארוכת טווח, המספקת לנשים 
נפגעות אלימות כלים, ידע ותמיכה כדי לסייע להן לבנות חיים 

בטוחים ועצמאיים עבורן ועבור ילדיהן. התכנית פועלת לקידום 
השתלבותן של הנשים הנפגעות בשוק התעסוקה תוך ביסוס 
עצמאות כלכלית, ככלי אפקטיבי ליציאה ממעגל האלימות. 
התכנית מותאמת אישית לכל משתתפת, בהתאם לסיפורה 

האישי, צרכיה ושאיפותיה ותוך התייחסות לקשיים הייחודיים 
המאפיינים נשים נפגעות אלימות. התכנית כוללת סדנאות 

תעסוקה; מנטורינג ואימון אישי ע"י מתנדבות; הכשרות לבעלות 
עסק; מלגות להשתתפות בשכר לימוד; שיעורים פרטיים לחיזוק 

כישורי מחשב ושפה; סיוע בהשמה בעבודה ועוד. 

בשנת 2020 ועל אף האתגרים הרבים שנוצרו בעקבות משבר 
הקורונה, המשיכה התכנית לפעול תוך התרחבות משמעותית. 
"הצומת" פועלת כיום בפריסה ארצית בצפון - בנהריה, חיפה, 
הקריות והסביבה, ברחבי הפריפריה המרכזית, בתל אביב-יפו 

ובדרום - בבאר שבע, אופקים נתיבות והיד עודנה נטויה!



HerStory
 לאורך השנה ולמרות משבר הקורונה, החלטנו להמשיך

ולקיים את קבוצת המרחב הנשי כקבוצה קהילתית פתוחה 
המתקיימת כל שבוע. במסגרת הפעילות זכינו לארח, 

לעיתים פיזית ולעיתים וירטואלית, משתתפות הווה 
ועבר למפגש בלתי פורמאלי הכולל הרצאות 

וסדנאות מגוונות. 

בין הסדנאות שאירחנו במרחב 
בשנת 2020 ניתן למנות: סדנת 

מיינדפולנס, פילאטיס ויוגה, 
אימפרוביזציה, תזונה, 

נומרולוגיה, קבלת אישור 
לאושר ועוד.

המרחב הנשי
"המרחב עבורי הוא הזמן למפגש חברתי אוהב ומחבק, ללא תנאי, ללא שיפוט. הקבלה שלכן אותנו בשמחה בכל 

פעם שאנחנו מצליחות להיכנס למפגש השבועי במרחב, גורם לרטט בלב כמו שאני מרגישה כשאני מגיעה לביקור 

בבית ההורים שלי, ששמחים לראות אותי.

במרחב יש קבלה של ידע, כלים, דרכים שונות לראיית המציאות היומיומית שלי ודרכים אלטרנטיביות להתמודדות 

בחיוך על מה שיש לי. הדגש הוא על הטוב, על הקיים, על העתיד עם ההווה. 

במרחב אני חווה עוצמה וגדילה והזמן הקבוע למפגש בכל שבוע מספק לי אויר לשבוע חדש ומלא אתגרים והוא 

 כמו מקום מפלט והטענה מחדש. המפגש עם נשים נוספות, מיוחדות, מקשת הגילאים וכל אחת ממקום אחר 

בארץ הוא ממלא ומעצים. זה מקום שכל אחת יכולה להרגיש בנוח ולשתף ממה שעובר עליה. תודה על האפשרות 

שיצרתן עבורי.“ 

א, משתתפת במרחב



רוח נשית זכתה בקהילת מתנדבות מסורות המקדישות מזמנן ומניסיונן המקצועי תוך מחויבות למטרה ולמסר החברתי של העמותה. 
מאות המתנדבות בעמותה עוברות תהליך אינטנסיבי מעמיק ומחייב להכשרתן כמנטוריות ומאמנות. במסגרת תהליך הליווי הן 

רוקמות יחד עם המשתתפות קשר מיטיב משמעותי, בגובה העיניים ונטול תגמול חומרי. הן מסייעות לנשים המשתתפות להתגבר על 
חסמים מקצועיים ואישיים ולבנות מחדש יסודות אמון, הערכה עצמית ותחושת מסוגלות אישית. 

מעגלי ההשפעה 

"Volunteers don't get paid, not because they are worthless, but because they are priceless"

HerStory
“אני מתנדבת ברוח נשית כבר מספר שנים, וההתנדבות היא פן מאוד משמעותי בחיים שלי. היכולת הזאת לתת 

 מעצמי, מהתובנות שלי ופשוט להיות שם בשבילה כשהיא פורשת כנפיים ממלאה אותי בסיפוק רב. 
ההתנדבות נותנת לי אפשרות לפתח את יכולות ההקשבה וההכלה שבי וגורמת לי להיות אדם טוב יותר. 

הידיעה שהייתי לעזר, אפילו בדברים הקטנים מעצימה מאוד. לעיתים פשוט להיות שם בשבילה ולשקף כמה עוצמות 
יש בה, כמה הרבה היא עושה ואפילו לא שמה לב. 

להיות לצד המשתתפות המדהימות והחזקות שלנו זאת חוויה המרחיבה את הלב, פותחת אופקים חדשים, 
ומגלה עולם ומלואו. אני לא בטוחה מי נתרם יותר, המשתתפות שלי או אני.“ 

 נעמה, מתנדבת ברוח נשית



בשנת 2020 רשמנו מספר הישגים משמעותיים במישור זה ביניהם ניתן למנות:

הישגיםשוברות את הכללים
קידום החוק למניעת אלימות כלכלית

רוח נשית הובילה את ניסוחה וקידומה של הצעת החוק למניעת 
אלימות כלכלית שמטרתו לעגן את המונח "אלימות כלכלית" כפי 

שמעוגנים בחוק אלימות פיזית, מינית ונפשית. ההצעה אושרה 
בקריאה ראשונה וממתינה בימים אלה להתכנסותה מחדש של 

הכנסת ה-24 לקראת קריאה שניה ושלישית.

רוח נשית פועלת במישור הציבורי, על מנת להעלות מודעות 
למצבן של נשים נפגעות אלימות ולחסמים המקצועיים, הכלכליים 

והמשפטיים הרבים עימם הן מתמודדות. העמותה מקדמת שינוי 
מדיניות וחקיקה אשר יתנו מענים לחסמים אלה תוך שיתוף 

פעולה עם ארגונים נוספים ועם קובעי מדיניות בכנסת ובממשלה. 

התפיסה המנחה אותנו היא כי אלימות נגד נשים הינה תופעה 
 חברתית רחבה החורגת בהרבה מהמקרה הפרטי של זוג ספציפי. 

לכן, כדי למגר את האלימות, יש לשנות מבנים חברתיים, 
תרבותיים ומשפטיים המאפשרים את קיומה. 

אמנת הזמינות הבנקאית לנשים נפגעות אלימות

"אמנת הזמינות הבנקאית" של בנק ישראל ואיגוד הבנקים, 
מספקת מענים ייחודיים לנשים שנקלעו לחובות כתוצאה 

מהאלימות שחוו. האמנה, שבתחילת הדרך חלה רק על נשים 
 ששהו במקלטים, הורחבה בעקבות יוזמה של רוח נשית, כך 

שהיא מוחלת בהדרגה גם על נשים במרכזים למניעת אלימות 
במשפחה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

 בשנה החולפת לקחנו חלק בהטמעת עקרונות האמנה 
במרכזים השונים.

ביטול מדיניות איסור "כפל קצבאות"

במסגרת פעילותינו בקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים 
הבאנו לשינוי כך שנשים שפוטרו בתקופת המשבר וזכאיות 
למזונות מהביטוח הלאומי, יוכלו לקבל דמי אבטלה בנוסף 

לקצבת המזונות ולא במקומה.



 תכנית "נשים בונות עסקים" מיועדת לנשים המבקשות להקים עסק עצמאי או בעלות עסק קיים המעוניינות לקדמו ולפתחו. 
התכנית חושפת את הנשים לעולם היזמות, במסגרתה הן טוות חזון עסקי מגובש, בונות תכנית להשגת יעדים מוגדרים, מפתחות ידע, 

רוכשות כלים מקצועיים ומיומנויות לניהול עסק ומחזקות את תחושת המסוגלות העצמית.

תודה רבה על השותפותבונות עסקים

HerStory
"נחשפתי לעמותת 'רוח נשית' בזמן שהייתי בתהליך גירושין. שמעתי עליכן דרך חברה של חברה שאמרה "הצלתם את 

חייה", וחשבתי לעצמי, גם אני רוצה גלגל הצלה.
הפגישה הראשונה עם העמותה הייתה עם שרון שחשפה אותי לקורס 'נשים בונות עסקים' למרות שעסק לא היה לי. ידעתי 

מאז ומתמיד שאני רוצה להיות עצמאית ומשהו תמיד דגדג בי, אבל לא ידעתי מהו. שרון, הייתה שם לעודד אותי ולהסביר 
לי שגם אם אין לי עדיין עסק, הקורס הוא הרבה מעבר לזה. חלק מהשיעורים דיברו על העסק, אבל חלק ניכר מהקורס היה 
גם להבין מי אני ומשם התשוקה לעסק תפרח. ובתוך כל התהליך הזה נחשפתי לחוזקות שלי ואיך הן יכולות לעזור לעסק. 
כל מפגש מבחינתי נתן לי את האפשרות להניח עוד אבן ולסלול שביל בטוח ויציב, אפילו אם עדיין לא ידעתי לאן הוא יוביל, 

היה לי ברור שהוא יוביל בסופו של יום למקום הנכון לי. 
לולא 'רוח נשית' המקום שבו אני נמצאת היום לא היה אפשרי. כל המערך של העמותה: היחס האישי, המקצועיות, הרצון 

האמיתי שלכם לעזור לנשים שחוו קושי בחייהם להצליח ולהגיע לעצמאות כלכלית, זה מדהים ומרגש כאחד. כחלק מהרצון 
שלי להוקיר תודה לעמותה, החלטתי ש-5% מהרווחים אעביר לעמותה בכל סוף שנה. כל שנותר לי, זה רק להודות מקרב לב 

לכל הצוות המיוחד של 'רוח נשית'. לעזרה, לאכפתיות, לדאגה ולתמיכה.“  מ'



רוח נשית מאמינה שעצמאות כלכלית הכרחית 
לעצמאותה, ביטחונה ורווחתה של כל אישה. בדומה, 

העמותה פועלת ללא הרף לקידום עצמאותה הכלכלית. 
לאורך השנים פיתחנו בהצלחה מערך הכנסות עצמיות 

במטרה ליצור תשתית פיננסית בטוחה ואיתנה, ללא תלות 
בלעדית בתרומות חיצוניות. 

פרויקט האחריות החברתית הרצאות וסדנאותעצמאות כלכלית
של עולם העסקים

רוח נשית פועלת תוך שיתוף פעולה נרחב עם הקהילה 
החברתית, העסקית והציבור הרחב במטרה להרחיב את 

מעגלי המודעות והחשיפה לסוגית האלימות נגד נשים 
ולעודד קהלים אלו לנקוט בפעולה אקטיבית. מאמצים 

אלה כוללים גיוס ושימור של מאות מתנדבות ועשרות 
עסקים, התומכים בפעילות העמותה ומסייעים לנו להמשיך 

ולקדם את עצמאותן הכלכלית של נשים נפגעות אלימות. 

ב-25 לנובמבר, יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד 
נשים, זכינו לקיים זו השנייה ברציפות את פרויקט 

 "האחריות החברתית של עולם העסקים". 
במסגרת הפרויקט פעלנו בשיתוף פעולה עם חברות 

מובילות במשק הישראלי להרחבת מעגלי החשיפה 
והמודעות לסוגית האלימות נגד נשים וערכנו עשרות 

הרצאות שחשפו מאות א.נשים לסוגיה המורכבת. 

קשרי קהילה 

לאורך השנה החולפת ועל אף האתגרים הרבים חווינו 
התרחבות משמעותית בפעילות מערך ההרצאות 

והסדנאות. במסגרת הפעילות יצרנו שיתופי פעולה חדשים, 
קידמנו פרויקטים קיימים והגדלנו את מעגלי החשיפה 

והמודעות לסוגיה המורכבת של אלימות כלפי נשים 
על צורותיה השונות. בעקבות משבר הקורונה ובהתאם 

להנחיות המשתנות של משרד הבריאות העברנו את מרבית 
הפעילות דרך הזום וקיימנו עשרות הרצאות וסדנאות 

שהקנו ידע וכלים מעשיים לזיהוי, מענה ומניעת אלימות. 

תודה לחברות השותפות לדרך על חלקן במאבק הבלתי מתפשר באלימות ותרומתן לצדק חברתי ושוויון הזדמנויות בחברה הישראלית.

יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים 25.11.2020

עמותת רוח נשית (ע.ר 580474658) זוכת סטטוס יועץ מיוחד לאו"ם משנת 2019 (ECOSOC), אות האפקטיביות לעשיה חברתית 
ואות ההוקרה של השרה לשוויון חברתי בתחום המאבק באלימות כלפי נשים.

www.ruach-nashit.org.il / 072-2507770 / לפניות, תרומות ושיתופי פעולה

במטרה להעלות את המודעות הציבורית לסוגיה של אלימות פיזית, מינית, נפשית וכלכלית ממנה סובלות נשים בארץ וברחבי העולם  
בבתיהן, במקומות העבודה ובמרחב הציבורי, הוכרז על ידי האו"ם יום המאבק הבינלאומי.

 
המטרה המשותפת - להשאיר את הסוגיה על סדר היום הציבורי, להגביר חקיקה ואכיפה ולקדם יחד, כחברה, פתרונות מתאימים.



בוטיק שמלות הכלה 
בוטיק שמלות הכלה של עמותת רוח נשית הינו מיזם חברתי ייחודי 

מסוגו, בו נמכרות שלל שמלות הנתרמות על ידי מעצבות, מעצבים 
וכלות, במחירים אטרקטיביים. המיזם מציע אלטרנטיבה שפויה 

לשמלות כלה במחירים נגישים תוך שילוב עשיית טוב וצריכה 
חברתית. 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 המסייע בחיזוק ההכנסות העצמאיות תוך הרחבת 

מעגלי החשיפה והמודעות לחשיבותה של עצמאות כלכלית לנשים 
בכלל ולנשים נפגעות אלימות בפרט.

תודה רבה על התמיכה

"כשהחלטנו על החתונה רצינו למצוא שמלת 
כלה במחיר שפוי ושמענו מכל עבר על רוח 
נשית, אז החלטנו לבדוק במה מדובר. 

מרגע שהבנו שהמטרה של רוח נשית היא 
לסייע לנשים נפגעות אלימות ושהכסף שלנו 

ילך לטובת מטרה זו, היה לנו ברור לשלם 
אנו פונות. הגענו ליריד בתל אביב וראינו 

את המבחר העצום של שמלות הכלה 
שהיה שם. לא ידענו מה לבחור! תוך כמה 
שעות יצאנו כל אחת עם שמלה מושלמת. 
אחד הזיכרונות היפים שלנו מהחתונה 
הוא מרגע הכניסה לחופה אז אמרו לנו 

האורחים שהשמלות שלנו פשוט נצצו"       



הצוות הכנסות והוצאות

 חברות
 הוועד

המנהל

הוצאותהכנסות

11.3% אירועים, מיזמים ושת"פ
14.4% כלליות

74.3% תוכניות

0.4% דמי השתתפות12.7% שיתופי פעולה עיסקיים

6.9% הכנסות עצמאיות 8.5% תורמים פרטיים

38.1% ממשלה ורשויות מקומיות 33.4% קרנות 

עו"ס תמר שוורץ - מנכ"לית
עו"ס איימי סלייטר עובדיה - סמנכ"לית

ד"ר מירב שמואלי, עו"ד - מנהלת תחום שינוי מדיניות וחקיקה
עו"ס רוזי מילר מינסטר - מנהלת תחום מקצועי

שרון שפירא נחום - מנהלת שלוחות ותכנית "נשים בונות עסקים"
עו"ס תמר דגן - רכזת תכניות מרכז

עו"ס גלית חמל - רכזת תכניות מרכז
עו"ס סיון מור - רכזת תכניות מרכז

מעאלי אבומוך - רכזת תכניות מרכז והחברה הערבית
שרית בלום - רכזת תכניות צפון

עו"ס רבית כהן - רכזת תכניות צפון
עו"ס נרדין עודה - רכזת תכניות צפון והחברה הערבית

עו"ס דניאל ליט הלפרין - רכזת תכניות דרום
עו"ס ג'ניפר איסקוב - רכזת תכניות דרום

מרים פאר - רכזת תחום אימון
הדי גל - רכזת תחום התנדבות

שולמית פישמן - רכזת פניות ושיתופי פעולה בקהילה
מיטל בן דור - רכזת מיזם שמלות הכלה

שרון רובינשטיין מרקם - מנהלת משאבים ושיווק
שלומית בנימין - רכזת קשרי קהילה

ליעד לקריץ - רכזת קשרי קהילה חו"ל
קארין רבינוביץ - רכזת תפעול פרויקטים וניהול ידע

לאה שני - רכזת מדידה והערכה
אושרת בן שמשון - דוברת

מיכל ברוך - מנהלת אדמיניסטרטיבית 

יעל אבקסיס 
שותפת דרך ומנטורית

מוטי רייפ 
נשיא אגודת הידידות 

חברות הוועד המנהל

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



תודה רבה על תמיכתכם

בחסות:



מהיום הכסף הקטן שלך משפיע
עגלו עכשיו לטובת רוח נשית!

DONATIONSמעוניינות/ים לתרום?
www.ruach-nashit.org.il
office@ruach-nashit.org.il | 072-2507770
www.facebook.com/ruach.nashit
Donations are tax deductible

www.ruach-nashit.org.ilwww.ruach-nashit.org.il hadar Cohen Yehieliעיצוב | הדר כהן יחיאלי
Graphic Design

Your small change can make a big change! 
Round up for Women’s Spirit 

Scan & Donateסרקו ותרמו

כל התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46א

www.ruach-nashit.org.il
office@ruach-nashit.org.il | 072-2507770

www.facebook.com/ruach.nashit


