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 תקציר

 
לקידום עצמאותן הכלכלית העמותה פועלת מאז ועד היום . 2007הוקמה בשנת  עמותת רוח נשית

של נשים נפגעות אלימות בישראל, וחותרת לשינוי חברתי מתוך ראייה פמיניסטית ומחויבות לצדק 

חברתי ומגדרי. העמותה מסייעת לנשים לפרוץ את מעגל האלימות דרך השתלבותן בתעסוקה, בירור 

 ומיצוי זכויותיהן ופיתוח עצמאות כלכלית. 

יוצרות קהילה תומכת ומקדמת לנשים הן יחד ש ,ה מאות מתנדבותלאורך השנים הוכשרו בעמות

אנו בונות מענים מותאמים אישית המסייעים לנשים נפגעות אלימות, הסובלות  נפגעות אלימות;

להגיע  – בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ובעיקר –רחבי הארץ כל טראומה, מ־מתסמיני פוסט

דגש רב על תהליך ארוך טווח )בין שנה לשנתיים וחצי(, לעצמאות כלכלית. בפעילות העמותה מושם 

אישי, את ביטחונן ־שמטרתו הראשונית היא לשקם ולהעצים את האמון של המשתתפות בקשר בין

זאת לצד  ;ואת תחושת המסוגלות העצמית, יחד עם פיתוח כישורים רכים ודפוסי תקשורת מיטיבים

 הכשרות, לימודים וכו' )כישורים קשים(. 

מציעה פתרון מעשי וארוך שו ,מתמקדת ב"יום שאחרי"שהעמותה היחידה בישראל  אהי נשיתרוח 

טווח ליציאה מחוץ למעגל האלימות המשפיע הן על האישה נפגעת האלימות וילדיה והן על החברה 

 כולה.

 , ואת אפקטיביות העבודה הנעשיתרוח נשיתמחקר הערכה זה מבקש לבחון את פעילות עמותת 

, המישור הקהילתי והמישור בהם היא פועלת: המישור הפרטניששורים המרכזיים בשלושה המי

 המדיני־חקיקתי.

. בעמותה הן ות לעמותה להגיע לעצמאות כלכליתשבאסיוע למשתתפות  במישור הפרטני ניתן

 משעהיותר משנה נבדק לאחר ומצבן תחילתו, איתן בסופו לעומת  , שנבחןתהליך עבודה עוברות

נבדקו תהליך הגיוס, הכשרה ושימור המתנדבות, שהן מרכז לאלה שסיימו את התהליך. בנוסף 

העבודה הפרטנית בארגון. במישור הקהילתי נבחנה עבודת העמותה לשינוי תודעה ציבורית בהקשר 

־של מניעת אלימות כלכלית דרך גיוס מעורבות בקהילה המקומית מהקהילה ויצירת רשת חברתית

סדנאות והפעלת בוטיק  ,הרצאות אף מקיימת רוח נשיתומכת לנשים נפגעות אלימות. תעסוקתית ת

דד חקיקתי נמ־לגיוס הכספים של העמותה. המישור המדיניכולן תורמות  –שמלות הכלה והערב 

את עבודת מחלקת קידום מדיניות של העמותה המחקר יציג  .2020–2017 בשנים ,שנים שלושלאורך 

תיבת ניירות עמדה ודו"חות, השתתפות בישיבות כנסת ובפורומים ציבוריים ומנכ"לית העמותה בכ

 שונים, הצטרפות להליכים משפטיים, עבודה בקואליציות ארגונים שונות ועוד.

הנתונים במחקר זה נאספו בצל משבר הקורונה, שפגע בכלל האוכלוסייה בישראל מבחינה כלכלית 

נו, המשתתפות של העמותה. על כן שיח העוסק בשינוי של במושא המחקרונפשית, וכך ביתר שאת גם 

כי קיימת לתקופה זו אפוא אנו מעריכות  .תעסוקתי או אופק תעסוקתי מורכב עוד יותר בימים אלה

 .יוומסקנותהמחקר השפעה מסוימת על ממצאי 
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 עיקרי הנתונים:להלן 

 המישור הפרטני

משנה, בעמותה, שנמשך למעלה  משמעותיעברו תהליך שמשתתפות  41כללה  אוכלוסיית המחקר

משתתפות מצויות לאחר שנה לפחות  29 ;2020–2019 סיימו את התהליך בעמותה בין השניםשו

 חברות צוות העמותה. 10־מתנדבות ו 16; מסיום התהליך בעמותה

 ממצאים 

 סיימו את התהליך בעמותה: שנתונים הקשורים בתעסוקה לגבי משתתפות נציג 

 בסוף התהליך. 24%מהמשתתפות היו בלתי מועסקות, לעומת  39%בתחילת התהליך  תעסוקה:

דיווחו כי מקבלות במסגרת עבודתן זכויות סוציאליות,  36%בתחילת התהליך זכויות סוציאליות: 

. אומנם הנתון מתייחס לזכויות הקשורות 40%־דיווחו זאת, עלייה של כ 77%ואילו בסוף התהליך 

ומעיד על צעד חשוב לקראת עצמאות כלכלית, אך גישה זו יכולה להוביל אותן  לתנאים סוציאליים

 לדרוש את זכויותיהן במגוון רחב של תחומים נוספים.

 .פובסו 55%דיווחו כי הן נמצאות בחובות, לעומת  77%לפני תחילת התהליך  חובות:

 .31%סופו וב ,טענו שכן 3%: בתחילת התהליך רק האם ההכנסות היו גדולות מההוצאות

בסיום וענו בחיוב,  39%: בתחילת התהליך רק האם קיבלה הכשרה מקצועית בשנים אחרונות

61%. 

נשים שהסכימו לשתף את המשכורת שמרוויחות בתחילת  18מתוך  סכום הכנסה לפי היקף משרה:

נראה כי רוב המשתתפות השתכרו גבוה יותר בסוף התהליך מאשר בתחילתו.  ,התהליך ובסופו

 ,₪ 1,000־בממוצע נעשתה עלייה בכל סוגי המשרות )מלאה, חלקית, לפי שעות, מזדמנת( של למעלה מ

 עלייה בשכר. 100%–40%שהם בין 

 היקף משרה

הכנסה ממוצעת בש"ח 

לפני תחילת התהליך 

(n=18) 

הכנסה ממוצעת בש"ח 

 (n=18ם התהליך )בסיו

 3,000 926 לפי שעות

 1,500 800 מזדמן

 7,150 4,263 חלקית

 6,125 4,625 מלאה

  

 : סכום הכנסה לפי היקף משרה.1לוח 
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 .רוח נשיתמהמשתתפות ציינו כי רכשו השכלה בעזרת תהליך ב 36% שינוי בהשכלה:

ה אחרי התהליך בעמותה, יבמדדים שהוצגו העוסקים בעצמאות כלכלית, נמצא שברובם חלה עלי

ללמוד כי אפשר ביחס לקריטריון. מכך  ויותר מבחינת דירוג הדומ ההמשתתפות נהימצבן של ואף 

אלא שהן הפכו  ,רגו את הקריטריונים גבוה יותרילאחר התהליך בעמותה, המשתתפות לא רק ד

 אופןקריטריונים נמצא הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית:  ארבעהלקבוצה הומוגנית יותר. ב

 עבודה, למצוא כדי חברתיות ברשתות שימוש, חיים קורות כתיבת, הכספית והשליטה ההתנהלות

  .וביחסים עם ילדיהן

ראשית,  שתרומתם לעצמאות הכלכלית מכרעת.מבחינת שלושת המדדים הראשונים אפשר לטעון 

אפשר בהם שא מיומנות חשובה במציאת מקומות ועבודה ה למצוא כדי חברתיות ברשתות השימוש

מול המעבידים  מאפשרת להן להציג את עצמן החיים קורות כתיבתנוסף על כך,  .לפנות לקבלת עבודה

 ההתנהלות קבלת כלים לשיפור אופן ,ולבסוף .הפוטנציאלים וגם בעיניי עצמן באור חיובי יותר

את הכספים שיתקבלו משכרן באופן שיעניק להן רווחה לנווט תאפשר להן  הכספית והשליטה

ההערכה בממוצע הייתה טובה יותר בתחילת  ,לגבי הממד הרביעי, יחסים עם הילדים כלכלית.

התהליך מאשר בסופו. הסבר אפשרי לכך הם השינויים החלים אצל המשתתפות בפן האישי 

מוכנות פחות לוותר ולעמוד על דעתן,  טחון, יודעות יותריוהמשפחתי בזמן התהליך. הנשים מקבלות ב

מול ילדיהן. כל אלה משנים את הדינמיקה ביחסי המשפחה, ומתרחשת התמקמות מחדש של כל בני 

עשוי למרות יתרונותיו של הישג זה, הוא לומדים לראות את אמם באור אחר. ש ,הילדים לרבות הבית

 המשפחה.לגרום לתקופה של משבר ושינויים המעלים מתחים בין בני 

מהמשתתפות שאיתן נוצר קשר דיווחו שהקורונה השפיע עליהן  52% קורונה:השפעות משבר ה

דרדר, התעסוקה נפגעה ואיתה מצבן הכלכלי. המתנדבות גם ילרעה: האלימות גברה, המצב הנפשי ה

. הצוות הצוות המקצועי תמך גם בהןהן חשו אי ודאות, חרדה, משבר כלכלי, ודאגה לבריאותן ו

שיחות עם כל  םויז ,צועי הקים פורום חשיבה על מענים והתאמות הנדרשות בצל המשברהמק

 ךהארי. הצוות אף שיחות עם מתנדבות( 1,032שיחות עם משתתפות,  3,809המשתתפות והמתנדבות )

כלים  ה להןבמתנדבות והקנ תמוגברתמיכה  ךאת תקופת תהליך הקליטה )"אינטייק"(, תמ

 ומחשבים ניידים. ןחולקו סלי מזולמשתתפות רכבים. להתמודדות עם מצבים מו

 נתונים הקשורים בתעסוקה לגבי משתתפות שסיימו את התהליך בעמותה לפני שנה לפחות: 

 דיווחו כי אינן עובדות. 10%תעסוקה: 

 ענו כי מקבלות זכויות סוציאליות. 76%זכויות סוציאליות: 

כיום לפי הקריטריונים המעידים על עצמאות כלכלית  ןמצבהערכה עצמית של המשתתפות את 

ברוב הקריטריונים רובן העריכו את עצמן כעומדות  :ויחסים עם שותפי תפקיד ובני משפחה

ד. מן הנתונים עולה כי רוב המשתתפות, לאחר יותר ורבה מאבמידה בקריטריונים אלה במידה רבה ו

את כלים לחיפוש עבודה,  ןד כי יש בידיהועד רבה מא , טענו במידה רבהרוח נשיתמשנה מעזיבתן את 

רוויחו מעבודתן. האת הכספים שבצורה טובה צליחו להתמיד במסגרת העבודה לאורך זמן ולנהל ושה

צליחו להתמודד עם אתגרי הכלכלי. הן ־ווחו על שיפור כללי בחייהן, מעבר לפן התעסוקתייעוד ד

 ן.החיים ולקיים יחסים תקינים עם בני משפחת
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שהקריטריונים המעידים על עצמאות  הראנבהשוואה לקבוצה שרק עתה סיימה את התהליך, 

כלכלית בממוצע מוערכים בדרגה גבוהה יותר לאחר שנה. נתון זה יכול להעיד על עמידות תוצאות 

. מן הראיונות רוח נשיתהתהליך ועל התעצמות חשיבותם של הכלים שקיבלו בתהליך שעברו ב

את ההתקדמות שחלה הרגישו משתכרות ברמה גבוהה, הן אינן רובן אף שים, ניכר כי שנערכו עם הנש

ם יתעסוקתי. הן עצמאיות יותר, מבינות ששנה היא לא תקופה מספיקה לראות שינוי־במצבן הכלכלי

ממשיכות לעבוד על שיפור חייהן וחיי ; עוד העידו כי הן גדולים, ומעידות כי קיבלו כלים להתמודדות

 משפחותיהן.

 

 עבודת המתנדבות

לדעת המתנדבות, הקורס בתחילת הדרך הכניס אותן לתפקיד בצורה טובה, לימד אותן להיות לא 

שיפוטיות, והעניק להן כלים לתמיכה וקידום המשתתפות. הדיווח החודשי למנהלת התוכנית הפך 

חודשיים בקבוצות ראה רצף של מטרות מול הישגים. המפגשים ההאת תהליך הליווי למסודר, ו

רגישו שבתפקידן בעמותה הן נתרמות באותה ה מתנדבותד. הומקצועיים מאהיו לדעתן ההדרכה 

 . מאוד מצד צוות העמותה והמשתתפות תגמל אותן קיבלוההוקרה שלכך מידה שהן תורמות, ובנוסף 

נקודות לשיפור שכדאי לציין: ראשית, חשוב לדעתן להבליט את נהלים  כמה המתנדבות מצאו

צוי לסמן מפגש משולש )מנהלת תוכנית, משתתפת . שנית, ררוח נשיתוהכללים החשובים בפעילות 

לשמור  קביעת המטרות ופיקוח מתמשך על התהליך. שלישית, יששם ומנטורית( בתחילת התהליך ל

ם אלה שאינן מלוות משתתפת ונמצאות בהמתנה או בהפסקה, על קשר רציף עם מנטוריות, גם ע

 ולחשוב על דרכים אחרות שביכולתן לתרום, וזאת על מנת לשמרן כחלק מהעמותה.

 

 המישור הקהילתי

 ות.ומשתתפ משתתפים 4,000־הרצאות עם למעלה מ 103התקיימו  2020בשנת 

 מבקרות. 1,000־מעל ל רוח נשית ביקרו בבוטיק של ,, למרות משבר הקורונה2020בשנת 

כדוגמת הרחבת התרחבה במידה ניכרת, , פעילות העמותה מול גורמים ממשלתיים 2020עוד בשנת 

בה הוטמעה סדנת חובה לזיהוי סימני שהעבודה בשיתוף משרד העבודה, האגף להכשרה מקצועית, 

כמו כן, באגף כנית הלימודים של בתי הספר לעיצוב שיער וקוסמטיקה. ואלימות כחלק פורמלי מת

נכתב על ידי . אוגדן זה לשוויון מגדרי של נציבות שירותי המדינה הופץ אוגדן לזיהוי סימני אלימות

 והתקיימו הרצאות רבות להעלאת מודעות לעובדי משרדי הממשלה השונים. ,העמותה

יבור המושג "אלימות כלכלית" שגור ומוכר הרבה יותר, בצ 2020לומר בביטחון כי בסוף שנת  אפשר

 הרחב ובקרב קובעי מדיניות, מכפי שהיה בעבר.
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 חקיקתי־המישור המדיני

 .2020–2017נתוני פעילות המחלקה בין השנים המחקר יציג את 

הופעות בשולחנות עגולים וישיבות עם גורמי  26נערכו  :הופעות בפורומים ציבוריים או אקדמיים

מוסדות  כמההרצאות לסטודנטים למשפטים בממשל ומוניציפלי, ארגונים וגופים פרטיים; 

 ם שונים ועוד.אקדמיים; הרצאות לגורמי

 פגישות עם נציגי ארגונים שונים. 44נערכו  :שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית

, קואליציית שותפות, הקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים :חברות בקואליציות באופן קבוע

של מועצת הביטחון של האו"ם, קואליציה בנושא נשים  1325קואליציית הארגונים ליישום החלטה 

 של האו"ם.  2030מבקשות מקלט, קואליציית ארגוני חברה אזרחית להטמעת אג'נדה 

פגישות אישיות עם  20דיונים בוועדות הכנסת השונות וקיום  37־השתתפות ב: מעורבות בכנסת

 חברי כנסת. 

 פגישות עם נציגי אקדמיה. 29התקיימו  :עם נציגי אקדמיה וקליניקות משפטיות פגישות

הליכים בבתי משפט מחוזי  חמישההעמותה הצטרפה לליווי : יםיהשתתפות בהליכים משפט

 ובג"ץ.

הובילה למניעת  רוח נשיתהייתה הצעת חוק ש 2020חוקתי בשנת ־גולת הכותרת של התחום המדיני

עברה בקריאה ראשונה פה אחד בוועדת השרים לענייני חקיקה ובקריאה שאלימות כלכלית, הצעה 

ראשונה. לאחר מכן נערכו לגביה שני דיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, בהשתתפות פעילה של צוות 

ומשתתפות עבר. כעת ממתינים לדיון נוסף בוועדה. כל משרדי הממשלה, לרבות משרד  רוח נשית

 .ומכים בהצעהת –הרווחה, משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי, משטרת ישראל ובנק ישראל 

. מטרת העיסוק בסוגיה זו בן זוג אלים על ידיעסקה בסוגיה של נשים עם חובות שנוצרו רוח נשית 

יזמה,  נשית רוחלא הייתה להן שליטה על היווצרות החוב. שיחס כלפי נשים כאלה, ה גמיש אתלההיא 

ביחד עם הקליניקה לעריכת דין חברתית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, מהלך בין השאר, 

כנס בנושא זה  2020להטמעת חשיבה מגדרית בהליכי חדלות פרעון. במסגרת המהלך נערך בשנת 

להרחבת  2019־קדמיה וגורמי ממשלה. כמו כן, העמותה פעלה החל מבהשתתפות ארגוני שטח, א

"אמנת הזמינות הפיננסית לנשים נפגעות אלימות", של בנק ישראל ואיגוד הבנקים, כך שתחול לא 

מרכזים למניעת אלימות במשפחה.  שאותן מלוויםאלא גם על נשים בקהילה  ,רק על נשים במקלטים

מהלך משותף עם משרד  –קרונות האמנה במרכזים אלה העמותה לקחה חלק פעיל בהטמעת ע

 .הרווחה, בנק ישראל ואיגוד הבנקים

משתתפת פעילה במחאות וכותבת , בקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים ההעמותה פעיל

מכתבים לבעלי עניין שונים. בזכות פעילות הקואליציה בתקופת משבר הקורונה בוטל איסור "כפל 

 .פוטרה, תוכל לקבל דמי אבטלהשכך שאישה הזכאית לקצבת מזונות  הלאומי, הקצבאות" בביטוח

יוזמות הקשורות לנשים עצמאיות, ופועלת להעלאת מודעות לקשיים כמה מקדמת  רוח נשית

לקחה העמותה חלק בכתיבת נייר  2020בדצמבר . המיוחדים העומדים בפני נשים שהמקימות עסק

של האו"ם בישראל. הקואליציה, שעסק  2030עת אג'נדה עמדה של קואליציית הארגונים להטמ

על מדינות העולם שיעדי מפתח  17קובעת  2030. אג'נדה 2030בהשפעת משבר הקורונה על אג'נדה 
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כדי להגיע לעולם בר קיימא מבחינה סביבתית, חברתית וכלכלית.  2030עד שנת אליהם לשאוף להגיע 

תעסוקה ו: שוויון מגדרי, מיגור העוני, אלה הם וח נשיתרנטיים ביותר לוומבין היעדים הללו, הרל

 .הוגנת

כמו  .של האו"ם 1325שנה להחלטה  20חלק פעיל בשורת אירועים לציון  העמותה לקחה 2020בשנת 

מכתבים בנושא מינוי נשים לתפקידים ציבוריים וייצוגן משלוח הצטרפה לשורה ארוכה של כן 

בין היתר  –משבר הקורונה הצטרפה העמותה לעתירה  פורומים ממשלתיים. במהלךבבוועדות ו

נגד אי מינוי נשים לצוות  –, שממשלת ישראל מחויבת לה 1325בטיעונים הנשענים על החלטה 

שבוועדה שהוקמה בנוגע , מאחר השיגה הישג חשובזו עתירה  .המומחים למשבר הקורונה

 .באוכלוסייהלאסטרטגיית יציאה מהמשבר, מונו נשים ממגוון קבוצות 

 

 סיכום

בכל  רוח נשיתשל  הלסיכום, מהנתונים שבדוח מצטיירת תמונה חיובית בנוגע ליעילות פעילות

במדדים של ממש המישורים שנבחנו. במישור הפרטני, לגבי המשתתפות שסיימו רק השנה, חל שיפור 

שסיימו את מבין אלו  .המצביעים על התקדמותן לקראת עצמאות כלכלית לעומת מצבן ההתחלתי

מחזקים  ההתהליך ועזבו את מסגרת העמותה לפני שנה מצטיירת תמונה חיובית עוד יותר. נתונים אל

את גישתה של העמותה כי השגת עצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות הוא תהליך ארוך 

מדים בה נלשחממה  אהי רוח נשיתשדורש הבשלה והתפתחות לאורך זמן. הנתונים מראים כי  ,טווח

 כןמחזיקים לאורך זמן ומחזקים את הנשים בדרשכלים ראשוניים ובוקעים הניצנים הראשונים, 

 . ולפריחה לעצמאות כלכלית

מאפשרים להם ללוות ולהדריך את המשתתפות שהמתנדבות בעמותה מקבלות גם הן כלים ותמיכה 

 בתהליך שהן עוברות.

 ניתהפכה לשחק רוח נשיתכי בשנים האחרונות הראינו חקיקתי ־במישורים הקהילתי והמדיני

בהיבטים של הבטחת עצמאות  ייחודבתחום המאבק באלימות נגד נשים בישראל, ובמרכזית ומוכרת 

ת העמותה בתחום זה זוכה להכרה ולהערכה רבה. כיום, כלכלית לנשים נפגעות אלימות. מומחיּו

לית ומקבלת הזמנות לדבר בכנסים העמותה מוכרת יותר כסמכות אפיסטמית בנושא אלימות כלכ

ובפורומים שונים ולהתראיין בתקשורת. לעמותה חלק דומיננטי ומוביל בפעילות של ארגוני הנשים 

בסוגיות משפטיות שונות הקשורות לאלימות פעילה כיועצת היא מבססת את מעמדה ו ,בישראל

 כלכלית.
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 רקע. 1

 
ופועלת לקידום עצמאותן הכלכלית של נשים נפגעות אלימות  2007הוקמה בשנת  רוח נשית עמותת

בישראל. העמותה חותרת לשינוי חברתי מתוך ראייה פמיניסטית ומחויבות לצדק חברתי ומגדרי. 

בתעסוקה, בירור ומיצוי זכויותיהן  שילובןהעמותה מסייעת לנשים לפרוץ את מעגל האלימות דרך 

במישור המערכתי לשינוי  נשית רוחבנוסף לסיוע פרטני לנשים, פועלת  ת.ופיתוח עצמאות כלכלי

 מדיניות וחקיקה בתחומים הקשורים בממשק בין מגדר, אלימות וכסף.

למניעתה, להעלאת מודעות  – אחד ההיבטים העיקריים בפעילות העמותה נוגע לאלימות כלכלית

 אליה, ולמתן מענים לנשים שנפגעו ממנה. 

בביטויים הפיזיים, המיניים לרוב  לאלימות כלפי נשים מתמקדת הרווחת סותההתייחכיום, 

מוגדרת כהתנהגות מתמשכת  אלימות זו .אלימות כלכליתגם נשים רבות חוות אך  ,והפסיכולוגיים שלה

ה או הפעלת שליטה עליו באופן מימוש יהטלת אימה או הפעלת כפיכדי של אדם כלפי בן זוגו, תוך 

איסור לרבות  ,הכלכלית העצמאית. התנהגות זו יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים מגווניםההתנהלות 

פתיחת חשבון בנק, מניעת כרטיס אשראי, הסתרת קיומם של נכסים, על איסור יציאה לעבודה, על 

, היעדר השתתפות בקבלת החלטות פיננסיות, יצירת חובות על שם בת מניעת גישה למידע על נכסים

שליטה  אמצעותלמנוע ניהול סביר ותקין של חייו של בן הזוג, בנועדו ועוד. כל אלה  ידיעתה, הזוג ללא

 1.יוםם־היועל התנהלותו הכלכלית בחיי 

עשויה להימשך גם לאחר שהאישה עזבה את השלכות לטווח ארוך. היא יש לאלימות הכלכלית 

, או נעדרת הזוג שפגע בהמבודדת ותלויה כלכלית בבן  נותרת, משום שהיא מערכת היחסים הפוגענית

נמנעה ממנה במהלך מערכת היחסים, או שהיא מגלה שזו כלים להשתלבות בשוק העבודה מאחר 

נשים רבות מוצאות עצמן בדלת שרשומים על שמה חובות שמקשים עליה לפתוח דף חדש בחייה. 

מחצית מהן נאלצות לחזור לבני הזוג האלימים ם כאשר הן אוזרות אומץ ועוזבות, קרוב לג –מסתובבת 

 המתוך תחושת אין ברירה; הן מתקשות למצוא עבודה ולפרנס את ילדיהן בכוחות עצמן. לאל

  .העצמיובדימוי מתווספים הפגיעה הקשה בביטחון 

 , הכשירהתעסוקה, המתמקדת כאמור בשילובן של נשים נפגעות אלימות במעגל הנשית רוחעמותת  

הידע  .נפגעות אלימותנשים קהילה תומכת ומקדמת ליוצרות הן יחד  :השנים מאות מתנדבותלאורך 

הקשר בין תלות כלכלית לאלימות, שעמד על  ,מעבודת השטח ומעיסוק במחקר מקצועינצבר הרב ש

אישית מותאמים מענים  הבונהעמותה מתוך כך  .בתחום הבנההלהעמיק את צוות העמותה מסייע ל

כולל  –רחבי הארץ כל מ ,טראומה־ת מתסמיני פוסטוסובלוה נשים נפגעות אלימותלעים ייהמס

מושם דגש רב על בפעילות העמותה . להגיע לעצמאות כלכלית – פריפריה החברתית והגיאוגרפיתמה

ן של נשמטרתו הראשונית היא לשקם ולהעצים את אמו ,(שנה לשנתיים וחצי תהליך ארוך טווח )בין

אישי, את ביטחונן ואת תחושת ־בקשר בין)להלן: "המשתתפות"(  נשית רוחשאותן מלווה הנשים 

                                                           
 .0202-, התש"ף(23/885פ/, , מניעת אלימות כלכלית18: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מס' 1מתוך נספח  1
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פיתוח כישורים רכים ודפוסי תקשורת מיטיבים, לצד . מטרה נוספת היא שלהן המסוגלות העצמית

 הכשרות, לימודים וכו'. כגון  ,כישורים קשים

והעסקית, מתוך הבנה כי השתלבותן של שיתוף פעולה נרחב עם הקהילה החברתית בהעמותה פועלת 

וכי רק באמצעות קידום הנושא והעלאת  ,סוגיה חברתית אנשים נפגעות אלימות בשוק העבודה הי

 .אלהויוסרו החסמים העומדים בפני נשים של ממש, המודעות אליו בקרב החברה כולה יתאפשר שינוי 

מציעה פתרון שו ,האלימותמתמקדת ב"יום שאחרי" שהעמותה היחידה בישראל  אהי רוח נשית

 משפיע הן על האישה נפגעת האלימותמעין זה  פתרון .מעשי וארוך טווח ליציאה מחוץ למעגלי האלימות

 והן על החברה כולה. וילדיה

אלימות נגד נשים וזכתה בסטטוס יועץ המאבק בבתחום מומחית קיבלה הכרה בתפקידה כ רוח נשית

העמותה זכתה  2020. באוקטובר 2019בשנת ( של האו"ם ECOSOCחברתית )־הכלכליתמיוחד למועצה 

"אות המאבק בפרס על שם גולדה מאיר ז"ל על עשייה חברתית מעוררת השראה. פרס זה מצטרף ל

 רוח נשיתעל כך, . נוסף 2016־פרס יוקרתי שבו זכתה העמותה ב מטעם השרה לשוויון חברתי, באלימות"

 ". 2019ארגון מידות כ"עמותה האפקטיבית ביותר לשנת  על ידינבחרה 

העומדים בפני תעסוקתיים ־הכלכלייםלהסיר את החסמים כדי פועלת בשלושה מישורים רוח נשית 

 :ת, ואלה הםנפגעות אלימו

כנית תעסוקה אישית ות ,בשיתוף עם אשת צוות מקצועיתנבנית, משתתפת כל ל :מישור הפרטניה

מגוון שירותים  כל משתתפתלמוצעים  כנית זוותבסיס המותאמת לכישוריה, צרכיה ושאיפותיה. על 

 כמהבמקיימת סדנאות תעסוקה העמותה  .את עצמאותה הכלכלית לטווח ארוךלבנות המאפשרים לה 

כני הסדנה מתמקדים ות. מוקדים ברחבי הארץ, שמטרתן לסייע למשתתפות לגבש חזון וכיוון תעסוקתי

כגון כתיבת קורות חיים, הכנה  ,בזיהוי יכולות והעדפות תעסוקתיות; רכישת מיומנויות לשוק העבודה

, ערוצים לחיפוש משרות וניהול זמן. המשתתפות עוברות הדרכה לניהול כלכלת עבודה לראיונות

ת ביטוחים שונים וייעוץ פנסיוני. המשתתפות שבוחרוומקבלות מידע על ניהול תקציב, להמשפחה ו

קבלת כלים מעשיים כדי ומלוות באופן פרטני תוך  ,להקים עסק עצמאי משתתפות בסדנה ייחודית

 תוג ונטוורקינג. כנית עסקית, מיוכתיבת ת –בשלבי פיתוח העסק 

, ומקבלות ן מודעות לזכויות אלורבות מהמשתתפות מתקשות במיצוי זכויותיהן ולעיתים אף אינ

קהילתי נועד לתת מענה בשבוע, המתקיים מדי שבוע  ,ב הנשיהמרח. האלסיוע והכוונה בנושאים 

. המשתתפות מגיעות למפגש קבוצתי שמהווה בעמותהלמשתתפות ותיקות לצד משתתפות חדשות 

קבוצת למידה ותמיכה הדדית. המרחב מאפשר מפגש בלתי פורמלי בין נשים בעלות עניין משותף, 

 למידה, שיתוף ברעיונות ועזרה בקבלת החלטות.תחושה של חיבור, אנרגיה של עשייה ושותפות, 

קורסי הכשרה אינטנסיביים למתנדבות המעוניינות להשתתף פעמים מספר בשנה מעבירה  רוח נשית

שיקום פמיניזם, תכנון פיננסי,  כגוןשונים, נושאים  . בקורסים אלה מופיעיםבפעילות העמותה

ועוד. אנו שואפות לספק למתנדבות כלים,  ן,צויומיזכויות בירור  תעסוקתי, מאפייני מעגל האלימות,

 . העמותהעבור והליווי ולגייסן כשגרירות עבור נשים נפגעות אלימות לתהליך  ידע ותמיכה

שיח פיתוח שינוי חברתי בקרב הציבור הרחב על ידי  פועלת ליצירת רוח נשית :הקהילתיהמישור 

. כלכליתה אלימותנפגעות אלימות ולתופעת הלקשיים הכלכליים של נשים ציבורי והעלאת מודעות 

להעמיק את הידע הקיים בקרב כדי העמותה יוצרת שיתופי פעולה עם גורמי טיפול וסיוע בקהילה, 
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ולאופן שבו תלות כלכלית מהווה עבורן  ,של נפגעות אלימותבתעסוקה גורמי טיפול בכל הנוגע לשילובן 

שיתופי פעולה עם לשכות רווחה ומרכזים לטיפול  במסגרת זו פותחו גורם סיכון לחזרה לאלימות.

 לרבותהרצאות והשתלמויות לגופי טיפול והדרכה )וכן מתקיימות  ,באלימות ברחבי הארץ

רגולציה באגף להכשרה שינוי  , בשיתוף משרד העבודה,לה העמותהיכמו כן הובאוניברסיטאות(. 

לזיהוי  המתקיימת סדנקוסמטיקאיות לכך שבכל הקורסים למעצבי שיער ו ,מקצועית במשרד העבודה

העמותה עוסקת בפיתוח שיתופי פעולה עם סימני אלימות בקרב הלקוחות של אותם בעלי מקצוע. 

ליצירת הזדמנויות תעסוקה לנשים נפגעות אלימות, גיוס של מתנדבות המסייעים המגזר העסקי, 

בבואן להשתלב בעבודה.  ותתעסוקתית תומכת לנשים נפגעות אלימ־תויצירת רשת חברתי ,מהקהילה

, לזהות סימני אלימות משקיעה מאמצים רבים בעידוד הקהילה והמגזר הפרטי לנקוט פעולה רוח נשית

ובכך להפוך לסוכני שינוי עבור נשים נפגעות אלימות. מאמצים אלה  בקרב נשים ולהפנותן לקבלת סיוע,

תורמים מזמנם, מכספם  : אלהשנהשנה בבתי עסק ידידים מדי מתנדבות ושימורן, וכן גיוס כוללים גיוס 

 לסייע לנשים נפגעות אלימות להגיע לעצמאות כלכלית.כדי שרונם יכמו

מייצגת את קולן של נשים נפגעות יוזמת שינויי חקיקה ומדיניות,  רוח נשית :מערכתיההמישור 

ובממשלה, עם  מדיניות בכנסת , יוזמת ומפתחת שיתופי פעולה עם קובעיבפורומים שונים אלימות

הקואליציה להבטחת תשלום במסגרת  לדוגמה, ,כךארגוני חברה אזרחית ועם גורמים באקדמיה. 

ביטול לו)הבטחת תשלום(,  חוק המזונותבו מיושם ששינוי האופן לפועלת העמותה  ,ילדים מזונות

בר שמקשה על נשים רבות ד –עבור נשים שיוצאות לעבוד  קצבת המזונות של הביטוח הלאומימהקיזוז 

חוק למניעת צעת הניסוח מרכזי בהיה תפקיד עמותה ללצאת לעבודה ולפרנס את ילדיהן; כמו כן, 

 , נהליםשל רשות האכיפה והגבייהנהלים ני שפעלה ליצירת  העמותהובקידומו. כלכלית  אלימות

ליווי קב"ט לנשים נוהל לרווחתן האישית והכלכלית של נשים נפגעות אלימות ושל ילדיהן: תורמים ש

נפגעות הליך טיפול מזורז לנשים ונוהל של המאוימות על ידי בני זוגן בעת דיונים בהוצאה לפועל; 

ול מסלול טיפהעמותה פעלה להרחבתו של  . זאת ועוד,שבני זוגן מעכבים תשלומי מזונות ילדיםאלימות 

מענים  מציעהנפגעות אלימות שיש להן חובות לבנקים, מסלול ייחודי במערכת הבנקאית לנשים 

פיננסיים גמישים ויחס אישי לנשים אלה. בשיתוף עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, איגוד הבנקים 

גם  הרווחה והשירותים החברתיים, פעלה העמותה לכך שהמסלול הייחודי הזה ייפתחהעבודה, ומשרד 

העמותה מקדמת גם , ולא רק לנשים במקלטים. מטופלות במרכזי מניעת אלימותלנשים בקהילה ה

, העמותה תורמת ממומחיותה ולוקחת יתרה מכךיוזמות הקשורות בנשים שרוצות להקים עסק עצמאי. 

 חלק בהליכים משפטיים עקרוניים במעמד של "ידיד בית משפט".

עמותה ללא מטרות רווח. לעמותה אישור ניהול תקין ואישור  אהי רוח נשית :תחום גיוס משאבים

. כל הנתונים הכספיים של העמותה מפורסמים לציבור בהתאם רשויות המס מטעםבתוקף א 46

יש לציין כי העמותה  תחת פיקוח רשם העמותות.מצויים ו מופיעים בגיידסטאר,חוק, ה לדרישות

והשירותים  הרווחההעבודה, משרד מרשויות מקומיות, מסתייעת לצורך מימון פעילותה בתמיכה מ

 –לצד כל אלה  .ארגונים מהארץ ומחו"למחברות ומקרנות, מפרטיים, גורמים וכן מהחברתיים, 

מיזמים כמה העמותה מקיימת  – עצמאות כלכלית של נשיםשל קידום  רכים המנחים אותהעבהתאם לו

 בנושאי עצמאותלחברות וארגונים  בתשלום ומערך הרצאות ,בוטיק שמלות כלה וערב למימון עצמי:

 .וזיהוי סימני אלימותכלכלית  ואלימות
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חשוב  .2020–2019 הדוח הנוכחי מתייחס לפעילות העמותה בין השניםפעילות בצל משבר הקורונה: 

החברה גבה מחירים גבוהים מ, שמשבר הקורונהבצל רובה ככולה תה נעש 2020לציין שהפעילות בשנת 

קרוב למיליון מובטלים, וההערכות  בישראל נוספולכלה. בכגם  אלא בחיי אדם,לא רק  ישראליתה

פגיעה קשה הסתמנה מתחילת המשבר כבר . עבודה בליותרו ויימהם  20%־צופות שלאחר המשבר כ

 אלימות במשפחהמקרי הו ,גבוה יותרבקרב נשים פיטורין השיעור  מאשר בגברים. יותר בנשים

את ירו שאהשהסגרים ו ,על משפחות רבות הכביד. המצב הכלכלי הירוד עלייה חדההמדווחים עלו 

נשים המתמודדות עם מורכבות וקושי רב יותר במציאת עבודה  .על נשיםבעיקר הקשו  ,משפחות בביתה

 דוחהממצאים שב כך יש לציין כיבשל גם בימי שגרה, גילו בתקופת המשבר שמצבן הכלכלי הוחמר. 

 תוךודאות והאלימות הגוברת בהוחוסר . בתקופה הזו מהמצב במשק הישראליבאופן ניכר מושפעים 

 מצאי המחקר.מחלק מבאת אותותיהם גם הם המשפחה יתנו 

 

 מטרת המחקר. 2

. הפעילות 2020–2019שנים הבין נשית  רוחעמותת את פעילות  לבחוןמבקש הערכה הנוכחי ה מחקר

המערכתי )שלגביו נבחנה במישור והקהילתי במישור במישור הפרטני )משתתפות ומתנדבות(,  תיבחן

פעילות הנעשית היעילות על נועד לספק מידע זה  מחקר(. 2020–2017תקופה ארוכה יותר: השנים 

 תהליך, לרבות ההתנהלות המקצועיתשיפור להסקת מסקנות ובסיס לות יולה ,בעמותה בכל המישורים

  החלטות.ה קבלת

 

 שיטת המחקר. 3

  אוכלוסיית המחקר 3.1

בין אותו סיימו , ובעמותה יותר משנהשל  מעמיקעברו תהליך שמשתתפות  41־המחקר מתמקד ב

התהליך  ה לפחות מסיוםלאחר שנהמצויות  משתתפות 29קבוצה נוספת של  ;2020–2019 השנים

  .בעמותהצוות חברות  10־ו נדבותמת 16 ;בעמותה

 

  כלים לאיסוף נתונים 3.2

 . (4, 3, 2ים נספח וראשאלונים )ו ראיונות מובנים וראיונות עומקנתוני המשתתפות נאספו על ידי 

 .שאלות סגורות )כן/לא( 8שאלות.  66תחומים,  20 :שאלון התחלה ופרטים אישיים

 .שאלות סגורות )כן/לא( 17שאלות.  54תחומים,  16 :שאלון סיום

שאלות סגורות  6 .עורכת השאלוןעדכנה תחום הערכה ש, וכן תחומים 12 :שנתישאלון תיעוד מעקב 

 .)כן/לא(
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: קשר עם גורם טיפולי, המשותפים האלה לתחומים קיימת התייחסותבבסיס שלושת השאלונים 

מגורים, תעסוקה, מקורות הכנסה, חובות, קיום ניהול עצמאי מול הבנק, מידת השליטה בתחומים 

 יומית, מידת השליטה בתחומים הקשורים לתחום התעסוקה.מיו הקשורים להתנהלות

נובע מכך שבשאלון התחלה ופרטים אישיים נשאלות שאלות המתייחסות ן השאלונים יבההבדל 

ת טיפול והתאמת מענים. בשאלון ית אסטרטגייושאלות המכוונות לבני ,להערכת מצב המשתתפת

מטרות. בשאלון תיעוד מעקב התהליך והשגת הסיום נשאלות שאלות לגבי מצב המשתתפת בסיום ה

חברתי של המשתתפת בזמן הנתון, הכלכלי והאודות מצבה התעסוקתי, על שנתי נשאלות שאלות 

 .מינימום שנה לאחר שסיימה את התהליך בעמותה

הרחבה  ו)רא חשוב לציין שבמשך השנים היה קושי לאסוף נתונים מהמשתתפות בסיום התהליך

לשימוש הצוות המקצועי  CRMעם כניסתה של מערכת  ,2019אך משנת  ;(תבפרק סיכום ומסקנו

תהליך קבלת המשתתפות למועד בהן נותחים מנאספים והנתונים , למדידה והערכה ייעודיוהקמת צוות 

בקרב משתתפות ( 4נספח ראו ) תיעוד מעקב שנתינערך בנוסף לשאלון ם התהליך. סיובהן ובעמותה 

. המחקר הנוכחי הסתמך על נתונים אלה. ושלוש מעזיבתן את מסגרת העמותהשנתיים , בור שנהעכ

המתנדבות נאספו על ידי קבוצת לגבי  םתונינמשתתפות. יונות מובנים עם חלק מהארנערכו  לאלה בנוסף

 ותדוחניתוח תוכן של מסמכים ובעזרת נאספו מערכתי הו לגבי המישורים הקהילתים תונינ .מיקוד

, 2020–2017שנים ומסמך ריכוז נתונים ל יונות מובנים עם חברות צוות העמותהאר, העמותהשמפיקה 

 מנהלת תחום שינוי מדיניות וחקיקה בעמותה.  כהשער

 

 הליך המחקר 3.3

: ארגוני שתפקידו לסייע באיסוף הנתונים־ניםהוקם צוות פ  בעמותה . 2019 שנתבהמחקר התחיל 

וקבוצת ראיונות קביעת אום לית ,לניהול נתונים בעמותההמשרדית מערכת ה, CRM ךות מתודוחבניית 

צוותים הינו כל רכזות ירוא 2019במהלך  ות על פעילות העמותה.דוחואיסוף מסמכים ו ,המיקוד

 ,יונותאבעזרת שאלונים ור ,נאספו נתונים על משתתפות 2020־ו 2019במהלך  .עמותהתחומים בהו

ודוח , 2021וינואר  2020נובמבר, דצמבר  יםבחודשהנתונים נותחו . נערכה קבוצת מיקוד עם מתנדבותו

גם נערך מסמך המפרט ומסביר את כל רכיבי הפעילות  2020שנת ב .2021פברואר –בינוארההערכה נכתב 

 . 2020–2017שנים בשל מחלקת שינוי מדיניות וחקיקה 

 

 הערכההממצאי . 4

 , הןבמישור הפרטנימתייחס לעבודה בפרק סעיף הראשון הפרק זה יפרט להלן את ממצאי המחקר. 

את התהליך שסיימו  משתתפותהן מול  ,2020במהלך  רוח נשיתמול המשתתפות שסיימו את התהליך ב

מבצעות את התהליך מול המשתתפות. בעמותה המתנדבות הוערכה עבודת ה על כך נוסףלפני שנה. 

לשינוי תודעה ציבורית בהקשר של אלימות כלכלית. הסעיף השני דן בעבודה הקהילתית של העמותה 

 ערכתי. הסעיף השלישי עוסק בפעילות העמותה בתחום המ
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 המישור הפרטני 4.1

־מענה קצר טווח והופנו למהן  219 .2019־יותר מאשר ב 20%־נשים לעמותה, כ 501פנו  2020בשנת 

בעבור הנשים שהופנו למענה ארוך טווח נבנתה  .כל אחת על פי צרכיה, מענה ארוך טווחהופנו ל 282

, 254במרכז  :)פילוח מחוזי 429 יהה 2020בשנת הפעילות בעמותה מספר המשתתפות  .עבודה תוכנית

נאספו נתונים דמוגרפיים  ,הפעילות משתתפותהך מתו 2.ללא שיוך למחוז( 15 ;42, בדרום 118בצפון 

 ן(, ומיעוט43.4%) 40–20(, היתר היו בגילים 54.5%) 60–41. רובן היו בין הגילים תמשתתפו 408עבור 

מארצות , חלקן שאינן ילידות הארץאלה מתוך . (77%(. רובן הגדול ילידות הארץ )2%) 61 גיל מעל

מגדירות את  13.4%ומתוכן  (,77%. רובן הגדול יהודיות )אחרות(, והיתר מארצות 13%דוברות רוסית )

 ,נוצריותר שאוההיו מוסלמיות מהמשתתפות  10%־כאחרות, ות הדת. מן העצמן דתיות או חרדיות

(, 59.4%רוב המשתתפות מתגוררות באזור המרכז )העלה ש דת אחרת. פילוח גיאוגרפיבנות דרוזיות או 

באזור הדרום גרות מהמשתתפות ( וכעשירית 29.2%באזור הצפון )גרה הקבוצה השנייה בגודלה 

(10.5%.) 

מנהלת הצוות, מנהלת תחום  :בעזרת צוות מקצועי הכולל תמתבצע הפרטניבמישור פעילות העמותה 

במרכז,  תוכניתמנהלות  12־ו ,התנדבות, מנהלת תחום האימון, רכזת פניות ושיתופי פעולה בקהילהה

תעסוקתית ו למשתתפות בהקניית מיומנויות לעצמאות כלכליתמסייעות . כל אלו בצפון ובדרום

מנטוריות ומאמנות מתנדבות. כל בסיוע  ,טני ארוך טווח ותהליך קבוצתיליווי פרל ידי ע ,העצמהבו

ובהתאם התהליך . הליווי מתבצע לאורך כל תוכניתמשתתפת מלווה לאורך התהליך על ידי מנהלת 

מנטורית סיוע של מנטורית תהליך,  משתתפת עשויה לקבל סיוע שללצרכיה השונים של כל משתתפת. 

)מינוי למכון  תעסוקה, ליווי לניהול תקציב, מלגה ללימודים, מלגה לספורטסדנת מקצועית, אימון, 

 ועוד. ,המתקיים אחת לשבוע "מרחב נשי פתוח" – קבוצת רכבתלהשתתף ב כושר(, אפשרות

ת עבודה של "שעת משבר" שפעילות העמותה התנהלה גם על פי תפי ,משבר הקורונהבצל  ,2020בשנת 

מהמשתתפות שאיתן נוצר קשר דיווחו שהקורונה  52%הקיימת בשגרה. שיקומית הה שבנוסף לתפי

מצבן הורע דרדר, התעסוקה נפגעה ואיתה יעליהן לרעה: האלימות גברה, המצב הנפשי ה ההשפיע

אתגר לא מבוטל  היווהו ,הליווי התבצע מרחוק על ידי שיחות טלפוניות, זום וסקייפבתקופה זו הכלכלי. 

 פות.לצוות, למתנדבות ולמשתת

 חוו מצוקה רגשיתהן : ת לתהליך שיקומי ארוך טווחחוסר פניּוו במצב של היהמשתתפות נוסף על כך, 

הכלכלי  ןידי למצביקשו מתן מענה מיטלו פגישות שנקבעו להן וביברבות מהן הצריכה טיפול רגשי, ש

לתפקיד  ןוהכשירמתנדבות הצוות המקצועי גייס  .דיתימיסיוע כספי או מציאת עבודה  ובכלל זההקשה, 

 עולם ההשמה, מחשוב, שפה, כלכלה, ועודים שמהם הגיעו, כגון: תחומבמנטוריות מקצועיות מומחיות 

 ממוקדת.ו תפרטניעבודה בעל נושאים אלה משתתפות הכדי לעבוד עם  זאת –

שגם ו ,חשו אי ודאות, חרדה, משבר כלכלי, ודאגה לבריאותןהיו שהמתנדבות בין חשוב לציין שגם 

המקצועי. חברות הצוות המקצועי הקימו פורום חשיבה על מענים והתאמות צוות על ידי הנתמכו הן 

 ,שיחות עם משתתפות 3,809יזמו שיחות עם כל המשתתפות והמתנדבות )ו ,בשל הקורונההנדרשים 

                                                           
אורך עד שנתיים  רוח נשיתתהליך בש, מאחר 2020–2017בשנים  מספר משתתפות זה כולל משתתפות שפנו לעמותה 2

 וחצי.
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רצונותיהן, שיוכלו להביע את כדי למשתתפות שאלון העבירו  . חברות הצוות(שיחות עם מתנדבות 1,032

מנטוריות מעבר בבמאמנות ו תמוגברתמיכה תמכו ו האריכו את תקופת תהליך הקליטה )"אינטייק"(

עקב המשבר יתרה מכך,  .ית כלים להתמודדות עם מצבים מורכביםיהקנללהדרכות השוטפות ללימוד ו

 .ייעודית הוגם מחשבים ניידים שגויסו מתרומו למשתתפות סלי מזון הכלכלי חילק

המתקיימת זה  קבוצת רכבת פתוחהפתוח", הנשי הקבוצת "המרחב קיימת  כניות העמותהובין ת

 יוצרשבלתי פורמלי, ספונטני וחברתי,  המרחב הוא מפגש. אחת לשבוע בשעות הערבכחמש שנים 

לפני התפרצות מגפת הקורונה  צוות, מתנדבות ומשתתפות. – רמה לשותפות אמיתית בין נשיםופלטפ

ובכל מפגש היה מתקיים חלק חברתי בלתי מובנה וכן  ,עמותהמבנה הב נערכיםהיו במרחב המפגשים 

צמיחה אישית והעצמה, כלים ומיומנויות : סדנה בתחומים שונים ומגווניםאו  חלק מונחה ובו הרצאה

ידע דה, דיני משפחה וביטוח לאומי, הרצאות על דיני עבותעסוקתית(, ו לחיים )כולל לעצמאות כלכלית

המפגשים לפלטפורמה וירטואלית הועברו הקורונה משהתחיל משבר  כללי והעשרה, הווי, כיף וטיפוח.

או  כך סדנהלאחריו מפגש חברתי קצר מובנה,  א. החלק הראשון הומעט והפורמט השתנה ,דרך זום

מרוממים שנוספים תחומים ובעיקר בנושאים של העצמה, פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס  –הרצאה 

 החלק האחרון של המפגש מספק זמן של שיח פתוח בין המשתתפות. ו – את מצב הרוח

 

 המשתתפות: הערכהממצאי  4.1.1

כלל אוכלוסיית בהתפלגותה לדמתה  במחקר הערכהההניתוח ו ובוצעלגביה שת המשתתפות קבוצ

 :נתוני המשתתפות במחקראלה  .בכל הנוגע לנתונים הדמוגרפיים ,2020המשתתפות בעמותה בשנת 

ובן ר .(1.2%) 61 גיל (, ומיעוט מעל25.6%) 40–20(, היתר היו בגילים 73.1%) 60–41רובן היו בין הגילים 

(, 10%מארצות דוברות רוסית )היו , חלקן מתוך אלו שאינן ילידות הארץ. (80%הגדול ילידות הארץ )

מגדירות את  13.4%מתוכן  (,81.5%רובן יהודיות )דתית ת השתייכות מבחינ. אחרותר מארצות שאוה

מבחינת דת אחרת. בנות דרוזיות או  ,נוצריותר שאוההיו מוסלמיות  15.8%־עצמן דתיות או חרדיות, כ

( ורק 73.8%הגיע מאזור המרכז )מהמשתתפות לראות כי אחוז גדול יותר  אפשר הפילוח הגיאוגרפי,

כך נובע מנתון זה  .יםבנתוני המשתתפות הכללימשתתפות מהדרום  10%־כאחוז מאזור הדרום, בניגוד ל

התהליכים הנמדדים ש, והחל לפעול במחצית השנה. מאחר 2019־שסניף העמותה בדרום נפתח רק ב

ניתן להבין מדוע  ברו תהליך במשך שנה לפחות,סיימו את תקופתן בעמותה ועשבמחקר זה הן של נשים 

 אחוז קטן כל כך של נשים הגיע מהדרום למחקר זה. 

 

לפי שאלוני התחלה  ,2020־בעמותה ב תהליךשסיימו  משתתפותלגבי ממצאים  4.1.1.2

  וסיום

בתחילת  ,בעמותה שני שאלוני המעקבמשתתפות שמילאו את  41־הנתונים הבאים מתייחסים ל

 .ובסיומוהתהליך 
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 םייתעסוקתנתונים 

 לפי דיווח עצמי בשאלוני התחלה וסיום 

 בסוף התהליך. 24%לעומת  ,מהמשתתפות היו בלתי מועסקות 39%בתחילת התהליך  תעסוקה:

החינוך, אדמיניסטרציה,  מיבתחועבודה בלתי מועסקות מצאו שהיו  המשתתפות תחום התעסוקה:

לא היה שינוי בתחום התעסוקה אצל המשתתפות שהיו מועסקות בתחילת  .פרסום, שירותים ומכירות

 התהליך.

במסגרת עבודתן זכויות מקבלות הן דיווחו כי מהמשתתפות  36%בתחילת התהליך זכויות סוציאליות: 

 .40%־, עלייה של כ77% על כךדיווחו בסוף התהליך ואילו , סוציאליות

 בסוף התהליך. 55%דיווחו כי הן נמצאות בחובות, לעומת  77%לפני תחילת התהליך  חובות:

 .31%ובסופו  ,טענו שכן 3%רק התהליך : בתחילת האם ההכנסות היו גדולות מההוצאות

ענו בחיוב, בסיום  39%: בתחילת התהליך קיבלה הכשרה מקצועית בשנים אחרונותהמשתתפת האם 

61%. 

 40%מעל  בהצטרפותה לרוח נשית:ציבה לעצמה ההשיגה את המטרות שהמשתתפת האם 

ציינו כי השיגו את  45%ציינו כי השיגו את מטרותיהן במידה רבה או במידה רבה מאוד, מהמשתתפות 

דיווחו משתתפות שהצהירו שהשיגו את מטרותיהן במידה מועטה. ר שאוה ,מטרותיהן במידה בינונית

מציאת משרה מתאימה, התמדה ה בעזרשקיבלו סיוע בהקמת יוזמה עסקית, כלים להשתלב בעבודה, 

 ויציבות בעבודה וגם הכשרה מקצועית.

 

 לפי היקף משרה סכום הכנסה

הכנסה ממוצעת בש"ח לפני  היקף משרה

 3(n=18) תחילת התהליך

הכנסה ממוצעת בש"ח 

 (n=18) בסיום התהליך

 3,000 926 לפי שעות

 1,500 800 מזדמן

 7,150 4,263 חלקית

 6,125 4,625 מלאה

 

 סכום הכנסה לפי היקף משרה .1לוח 

אחת . משתתפת גבוה יותר בסוף התהליך מאשר בתחילתוקיבלו שכר המשתתפות המועסקות רוב 

הלוח שלעיל  .הנתונים הם קבוצתייםחשוב לציין שואחת עברה להיות בלתי מועסקת.  השתכרה פחות

                                                           
 הן מרוויחות.ש( נובע מכך שרק חלק מן הנשים הסכימו לשתף את הסכומים n=18מספר הנשים הנמוך בטבלה ) 3
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שעבדה לפי שעות  ,אישהאותה אין להסיק ש כךלפי :לפי אחוזי משרה תממוצעהכנסה תמונה על  נותן

 . בסופומרוויחה יותר  ,בתחילת התהליך

במספר  רוח נשיתתהליך בהרכשו השכלה בעזרת ציינו כי מהמשתתפות  36% שינוי בהשכלה:

לימודי קורס מקצועי,  ,תואר בתקשורת תהשלמהדרכה לגבי תעסוקה ברווח,  פסיכותרפיה,: תחומים

 לילדים, קוסמטיקה.אימון מקצועי 

מבחינה תקופה זו שלילית של דיווחו על השפעה המשתתפות רוב  :הקורונהתקופת השפעת 

 .תעסוקתית ונפשית

 58.5%־השיגו את המטרות ו 24.3%, רוח נשיתשהשלימו תהליך ב 83%מתוך  סגירת תהליך: תסיב

 .)הגדלת ההכנסה, השתלבות בעבודה או בלימודים( ענים רביםסיימו את התקופה לאחר שקיבלו מ

 

 המעידים על עצמאות כלכלית בקריטריוניםשיפור 

אופן התנהלות ושליטה : אלה הםהתהליך של סיום הבשאלוני ההתחלה והקריטריונים הנבדקים 

יכולת להשתמש קורות חיים, כתיבת כישורי כספית, יכולת לעשות שינוי, יחסי אנוש עם עמיתים, 

ותכנון סדר היום, יכולת להתמודד , ארגון עבודההבמקום התמדה יכולת  ,באינטרנט כדי לחפש עבודה

, )אחיות אחים הורים) המשפחה עם ים חברתיים חדשים, התנהלותרקשיכולת ליצור עם מצבי משבר, 

 לעמוד יכולת עבודה, למצוא כדי חברתיות ברשתות זוג, יחסים עם הילדים, שימושיחסים עם בן/בת 

 (.3, 2שאלון מלא בנספחים  ו)רא סמכות ובעלי ממונים עם אנוש יחסיו העבודה מסגרת בדרישות

ובין תחילת התהליך בין מועד  המעידים על עצמאות כלכלית בקריטריוניםאם חל שינוי לבדיקה 

 :המבחן תוצאותלהלן  .למדגמים מזווגים tבצע מבחן , התסופו

לפני המועד שלעומת  :בכל הקריטריוניםניכרת מגמה חיובית  תהליך בעמותההשתתפות בלאחר 

בסוף התהליך , לגבי מצבן שליליתגישה הביעו וחלק גישה חיובית גילו המשתתפות חלק מהתהליך, שבו 

רוב המשתתפות תפשו את מצבן בצורה חיובית. לגבי רובן ניכר שיפור בהקשר לקריטריונים השונים 

 ההתנהלות אופן: תסטטיסטימבחינה קריטריונים נמצא הבדל מובהק  ארבעהבלמרות זאת, שנבדקו. 

והיחסים  ,עבודה למצוא כדי חברתיות ברשתות שימוש, חיים קורות כתיבתכישורי , הכספית והשליטה

  .עם ילדיהן

 השימוש .תרומתם לעצמאות הכלכלית מכרעתשעולה הראשונים קריטריונים שלושת ה מתוצאות

מאפשרת להן להציג  החיים קורות כתיבת ;מיומנות חשובההוא  עבודה למצוא כדי חברתיות ברשתות

קבלת כלים לשיפור ו ;ם וגם בעיני עצמן באור חיובי יותרימול המעבידים הפוטנציאלי גם את עצמן

הכספים שיתקבלו משכרן באופן שיעניק  לנווט אתלהן מאפשרת  הכספית והשליטה ההתנהלות אופן

הייתה בממוצע ההערכה העלה ש ,הרביעי, יחסים עם הילדיםקריטריון ה .רבה יותר כלכלית רווחהלהן 

אצל חלים ש השינויים ואההסבר אפשרי לכך מאשר בסופו. דווקא טובה יותר בתחילת התהליך 

דעות יותר לעמוד על טחון, יויבמקבלות . הנשים והמשפחתי בזמן התהליךאישי בפן ההמשתתפות 

משפחה, ביחסי הכל אלה משנים את הדינמיקה ילדיהן. מול גם  – ת פחות לוותרומוכנודעתן, 
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לומדים לראות את אמם באור אחר. ש ,הילדיםבהם התמקמות מחדש של כל בני הבית ושמתאפיינת ב

 בין בני המשפחה. מתחים המעלים  קופה של משבר ושינוייםלגרום לתכל זה עלול 

 

 

כלכלית לפני עצמאות בקריטריונים של תקן לבדיקת הבדלים  , ממוצעים וסטיותמובהקים tי ערכ .2לוח 

 2020שנת שסיימו תהליך בנשים  41של  תהליך ברוח נשיתואחרי ה

 

 רוח נשיתבשלהן תהליך מסיום היותר משנה חלפה שפות תמשתשל  מצב תתמונ 4.1.1.3

מילאו שאלון מעקב שנתי קצר לאחר יותר משנה שמשתתפות  29־הנתונים הבאים מתייחסים ל

 מסיומן את התהליך בעמותה.

 .עובדותדיווחו כי אינן  10%רק תעסוקה: 

 .דיווחו כי הן מצויות בחובות 56%: חובות

 כן.שהשיבו  38% ההוצאות:מכסות את האם הכנסות 

 .מקבלות זכויות סוציאליותענו כי  76% זכויות סוציאליות:

 

 

 

 

 

t קריטריונים ממוצע ית תקןיסט 

 ילפנ אחרי לפני  אחרי

1.54

5- 

 שלך הכספית והשליטה ההתנהלות אופן 2.43 2.70 .728 .703

1.43

5 

 ילדייך עם יחסיםה 3.13 2.80 .990 .676

2.08

4- 

 חיים קורות כתיבת 2.27 2.73 .883 .767.

2.08

4- 

 עבודה למצוא כדי חברתיות ברשתות שימוש 2.00 2.32 1.11 .894
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כלכלית קריטריונים המעידים על עצמאות לפי הכיום  מצבןשל המשתתפות את הערכה עצמית 

 הויחסים עם שותפי תפקיד ובני משפח

  

 

 המשתתפות. התפלגות 3 לוח

 

יש בידיהן כי השיבו  ,רוח נשיתעזיבתן את מלאחר יותר משנה , רוב המשתתפותמן הנתונים עולה כי 

לאורך העבודה במסגרת התמיד מצליחות להן וכי ש עבודה, ופיכלים לחהאת  מאוד העד רב מידה רבהב

מעבר על שיפור כללי בחייהן  דיווחועוד . מרוויחות מעבודתןהן את הכספים שבצורה טובה ולנהל זמן 

יחסים תקינים עם בני החיים ולקיים אתגרי להתמודד עם הן מצליחות , ושכלכלי־תעסוקתילפן ה

עומדות במידה רבה  ןענו שה 13%רק  שלפיו, בת זוג/ןב לגבי יחסים עםיוצא דופן הוא הנתון . משפחתן

כי חלק גדול מהמשתתפות ענו כי אינן נמצאות בזוגיות הסיבה לכך היא  .בקריטריון זה מאודאו רבה 

 .בצד הבעייתייםשמו את היחסים הזוגיים או שענו כי  ,כרגע

ענו במידה רבה או שמשתתפות אחוז 

 מאודרבה במידה 

 קריטריונים

 שלך הכספית והשליטה ההתנהלות אופן 76

 ילדייך עם יחסיםה 95

 חיים קורות כתיבת 57

 עבודה למצוא כדי חברתיות ברשתות שימוש 48

 יכולת לעשות שינוי 62

 יחסי אנוש עם עמיתים  80

 יכולת להשתמש באינטרנט כדי לחפש עבודה   68

 יכולת להתמיד במקום עבודה 92

 ארגון ותכנון סדר היום  77

 יכולת להתמודד עם מצבי משבר 64

 ים חברתיים חדשים ריכולת ליצור קש 62

  )אחיות אחים הורים (המשפחה עם התנהלותך 55

 יחסים עם בן/בת זוג 13

 העבודה  מסגרת בדרישות לעמוד יכולת  96

 סמכות ובעלי ממונים עם יחסי אנוש 95
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 תמונת מצב מתוך ראיונות עומק שנעשו עם נשים שסיימו תהליך בעמותה 4.1.1.4

לא  רוח נשיתהמניע להגיע ל ןרובכי אצל משתתפות עולה חלק מהעם שנערכו מובנים המהראיונות 

כישורים הצליחו לרכוש את נראה כי זולמרות  ,ישורים בסיסיים לעצמאות כלכליתהרצון לקבל כהיה 

עצמאות להגיע לעליהן  הקשהש ,בו היו שרויותשובעיקר להתגבר על המצב הנפשי  ,או לשפרםאלה 

רובן דיווחו אלא בעיקר מאלימות פיזית ונפשית.  ,כלכלית. לפי הגדרתן הן לא סבלו מאלימות כלכלית

חלקן ראו כתבות  .עקב אלימות במשפחה אליהם פנושטיפול הפניות של גורמי  לאחרלעמותה הגיעו כי 

בדיוק  היא בדה שיקבלו מנטורית אישה שתלווה אותןווחשבו שהע ,רוח נשיתבאמצעי התקשורת על 

 . במצבןיסייע להן שמה 

ת ליתי מסוגילא ה .יוצאת לדרך עצמאית ,היום אני עובדת מעט אבל חוזרת לשוק העבודה"

עכשיו אחרי התהליך שעברתי אני הולכת לשקם את עצמי ו להתמודד עם המורכבות של החיים שלי,

 א.( )משתתפת ".עמידו אותי בפוקוסהבעלי מצטרף זה בונוס. אם  .את הילדים שלי

 שעזרו להן לגלות כליםנתנו ו, ליוו אותן ,אמינו בהןה רוח נשיתדיווחו על כך שברוב המשתתפות 

 .תרכז בחוזקות שלהןהול

 )משתתפת ע.( ".מישהו שמאמין בי ,אוזן קשבת ,טחון מחדשי"קיבלתי את הב

את מה  משתיימ ,קבענו יעדים ואיך להגיע אליהם ,טחוןיהמפגשים תרמה לי לב 12־המנטורית ב"

לממן את הלימודים וכך להתקדם ולהגדיל את שאוכל עזרו לי במלגה  ,שרציתי. פתחתי תיק כעצמאית

 )משתתפת ד.( ".המשכורת

אבל טראומת האלימות עמדה  ,אקטיבית ,תפרודוקטיבי ,יצירתית אישההייתי  .תי בהלם קרבי"הי

 ש.()משתתפת  ".ביני לבין היכולות שלי

בלי  ,אט לאטעם נכונות לקבל אותי ולתת לי כלים וחיזוקים רגשיים ול"הגעתי למקום שהכיר בי 

לנסות לעשות מה  ,לי טיפים איך לעבוד. דיברו איתי רק על החוזקות ואיך להתרכז בהן ונתנ ,לחץ

כיוונתי את  .תמיד יש שאלות מנחות כדי לגלות איפה אני רוצה ללכת ולשם אני הולכת .שטוב לי

שיכולה להיות איתי כדי  ,המנטורית היא בשבילי חברה שמבינה עניין .נשיתרוח החיים שלי בזכות 

 )משתתפת ס.( ".שיהיה לי כוח לשבוע הבא. לקח זמן אבל אני רואה את ההתקדמות

טיפול העניקה להן ו, עבורןפיתוח המודעות למה נכון להן בתרמה  רוח נשיתהמשתתפות טענו ש

לכל אחת  .שה הסובלת מאלימותיאבתוכה חיה המציאות ש תהבנ סביבה בטוחה מתוךו הוליסטי

עובדות העמותה . תחושה של מרחב שמעניקהו תפולשנישאינה אישית  תוכניתנבנתה מהמשתתפות 

התהליך הפורמלי אף שש :תמידעמדו לצידן הרגשה שילהן  נוונתכלפי המשתתפות, רבה פתיחות גילו 

ברוח נשית המשתתפות . התהליך שעברו את המשתתפות יעזבולא וברקע יהיו תמיד העובדות , הסתיים

  .ילדות שלהןהילדים וה לעאלא גם  ,משפיע לא רק עליהן

אני רואה את הילדות טוב  .וזה מודל בשבילן ,שמחה ,שעובדת ,עכשיו הילדות רואות אמא שקמה"

 )משתתפת פ.( ".אלא גם את נפשן ,את נפשי הצילו זה אומר שלא רק .יותר
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 ;לא כל המנטוריות מוכשרות למילוי תפקידן הנקודות הדורשות שיפור: האל ,המשתתפותלדעת 

בכל  ;ארוך יותרתהליך היה צריך להיות ה ;היו רוצות עוד פגישות עם עובדת סוציאליתהמשתתפות 

 תרגוללרב יותר ם זמן וע ,ידעפחות לספק היה צריך ומנגד  ;יותרפן רגשי להיות לדעתן היה צריך פגישה 

 .להפנים אותםלאפשר כדי ך התהליך במהלקיבלו ששל הטיפים 

 

 מתנדבותה: הערכהממצאי  .1.24

, קרון של הובלת שינוי בתהליך ליווי ארוך טווחימבוסס על ע רוח נשיתמודל הפעילות של עמותת 

עצמאית. לביצוע התהליך, העמותה כלכלית חיזוק תחושת המסוגלות ומתן כלים להתנהלות כדי תוך 

להתמודד עם  נשים אלהמסייעות ל. המתנדבות מלוות נשים נפגעות אלימותשמתנדבות מערך מפעילה 

־פוגעים ביכולתן להתקדם ולהתפתח במישור הכלכלישו ,חסמים וקשיים הנובעים מהשלכות האלימות

או תהליך  ,מנטורינג הנמשך כשנהתהליך  – בהתאם לנדרש בכל מקרה נבנההליווי  ךתעסוקתי. תהלי

תמיכה מעניקות שגם מתנדבות מקצועיות ישנן צ'ינג(. בנוסף לכך אקצר יותר של אימון אישי )קו

 בתחומים שונים בתהליכי ליווי קצרים.

 

 תפקידים שממלאות המתנדבות

המתנדבות ממלאות תפקידים רבים ומגוונים, המתפרשים על מנעד רחב של תחומים. אלה הם 

 התפקידים:

. לעצמאות אישית וכלכלית המתנדבות לביצוע תהליך ליווי ממושך, המהוות דוגמ :מנטוריות תהליך

; הן יכולת הקשבה והכלהו אינטליגנציה רגשית גבוהה, יכולות לפתרון בעיותיש  למנטוריות התהליך

 .ובניהולה אישיתן־בייכולת טובה בפיתוח מערכת יחסים בעלות שיפוטיות ו אינן

מתנדבות בעלות ידע וניסיון מקצועי מוכח באחד מהתחומים הנדרשים אלה  :מנטוריות מקצועיות

ובדרך כלל  ,תהליך הליווי של מנטורית מקצועית נקבע לפי הצרכים הייחודיים של המשתתפת בעמותה.

מטפלות  םשבההתחומים המקצועיים אלה הם מפגשים בודדים.  כמהליכלול בין מפגש אחד 

עזרה בהבנת נטיות  , לרבותתעסוקהבתחום הליווי ; ניהול תקציב :המנטוריות המקצועיות

בירור ; איון עבודהיוהכנה לר רות חייםתעסוקתיות, פיתוח מיומנויות וכלים לחיפוש עבודה, כתיבת קו

 ראת שפותהו; עסקים עצמאיים קידום ופיתוח – ליווי עסקי; שימוש בסיסי במחשבים; ומיצוי זכויות

אתרים,  רפי, בנייתעיצוב ג –ישה תחומים נוספים בהתאם לדר; עברית ואנגלית, כתיבת סיפורי חיים –

 שיווק אינטרנטי וכיו"ב.

מתנדבות בעלות תעודת מקצוע בתחום האימון ממוסד לימודים מוכר עם אלה הן  :מאמנות אישיות

לקראת מטרה  ,פגישות שבועיות 15במשך  ,שעות ניסיון. המאמנות מלוות את המשתתפות 150לפחות 

 .תוכניתיחד עם מנהלת ה שהוגדרה מראש
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 כשרת מתנדבות ה

 רוח נשיתמתקבלות למערך המתנדבות של , שמנטוריות מקצועיות ומאמנות :מנטוריות תהליך

ת ינועד להטמיע את ערכי העמותה ואת מתודולוגישקורס הכשרה  שעוברותו, קפדני תהליך מיוןלאחר 

הקורס אחד. קורס ההכשרה בנוי מעשרה מפגשים בני שלוש שעות כל למשתתפות.  המעניקהיא הסיוע ש

היכרות סדנת כני הקורס כוללים: ומשלב הקניית ידע תיאורטי עם התנסות חווייתית וסימולציות. ת

 ;העמותה פועלתבו שערכי העמותה, הכרת האקלים החברתי , ובכלל זה התוודעות לרוח נשיתעם 

טראומה ־מעגל האלימות, מעגל השינוי, מאפייני הפגיעה מאלימות, פוסטולנושאים מורכבים, כגון 

 עקרונות בתהליך ליווי משתתפות . בסדנה המנטוריות לומדות על אודותטראומה מורכבת־ופוסט

ות ליווי מרחוק, חסמים אופייניים של נפגע – רוח נשיתמודל הליווי בועל , ומיומנויות הנדרשות לכך

אלימות בתחום התעסוקה וכלים להתמודדות, מיומנויות של ניהול עצמי, כלים לבירור זכויות, אתיקה 

תהליך המיון ובחינת ההתאמה של המתנדבות נמשך  של ליווי נפגעות וחתימה על אמנה ותהליכי פרידה.

 קורס ההכשרה והמעקב אחר התקדמות המתנדבות בקורס. לכל אורך

 תהליך הליווי 

 ,מגוריםאזור  הבאים: ת בהתאם לקריטריוניםוההכשרה המתנדבות מצוותות למשתתפבתום 

 הצוות המקצועי בעמותה מלווה .ויכולותיה כישורים של המתנדבתה, התאמה לצרכים של המשתתפת

 .התהליךלאורך כל אותן ומדריך בהן , תומך את המתנדבות

 מתנדבותבות היהתחי

 ־עליהן להשתתף בלא פחות מבעמותה לפני שהמתנדבות מתחילות את פעילותן מול המשתתפות 

לחתום על אמנת המתנדבת ו ,כשרה, בקבוצת הדרכה אחת לחודש במשרדי העמותההממפגשי ה 80%

ת למפגש שבועי של שעה פניּוהן מתחייבות ל , כדי להשלים תהליך ליווי מלא,נוסף על כך של העמותה.

 מפגשים. 15־ללהתחייב  מאמנותהעל . לתקופה מינימלית של שנה, משתתפת וחצי עם

 

 עם המתנדבות קבוצת המיקודממצאים מסיכום  4.1.2.1

 עבודה מול המשתתפותתובנות על 

( 1, תת־סעיף א.4)וראו פרק  כלכלית נים המעידים על עצמאותוכל הקריטרי ,לטענת המתנדבות

היא איתו ש טעןובמ תלוי בעיקר במשתתפתקריטריונים ה בין רוגיהד. חשובים ותקפים באותה מידה

 ,חשוב קריטריוןהוא  הצגת הכישורים למעביד הפוטנציאליקריטריון נמצא שעם זאת, . מגיעה לפגישות

להציג  תוכללא היא בלי זה  .והערך העצמי שלהשל המשתתפת עצמי ביטחונה ההוא קשור לחיזוק שו

  .תחום התמחותה ושל השלהצגה עצמית יכולת , לכן על המשתתפת לפתח את עצמה ואת כישוריה

סים שלהן, עאישית, לנהל את הכ־ןשורת ביקתלפתח המשתתפות על  לכך ציינו המתנדבות כי נוסף

ניהול תקציב לפתח את יכולת עליהן בתחום הבית . כלפיהןאנטגוניזם לא ליצור כדי  לשלוט בעצמןו

לא מהסיבה ש חשובים ביותרכהגדירו המתנדבות כישורי חיים ש האל :הבית וניהול חשבון הבנק

מישהו אחר נקודה זו קשה במיוחד אצל נשים ש .יש לדעת לנהל אותואלא ש ,מספיק להרוויח את הכסף
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יכולת לעמוד בדרישות התפקיד קשורה ה .בנושא הכספיומנע מהן להחליט החלטות  ,במקומןעשה זאת 

יחד עם עמידה  שמתאימה להן לחפש עבודהעליהן ובעובדה ש ,עצמית במודעותאצל המשתתפות 

השימוש ברשתות חברתיות חשוב ביותר גם קריטריון . צוותובעבודת  לאורך זמןהמסגרת בדרישות 

 החשיבותמכאן ו – דגש נוסףמקבל  הקורונהלאור משבר שהיום , לחיפוש עבודה ולמטרות שונות

שונה בין בין הקריטריונים  יינו שהדיון על ההדגשיםבות צהמתנדדיגיטלית.  אוריינותבהכשרה ל

מודל של "הוא כלי חשוב ש במהלך הליווי המשתתפות מקבלות לדעתן, מכך יתרה. מנטוריות למאמנות

 ".קשר מיטיב ותומך

 

 שלהן ליוויהוהמתנדבות תובנות על תהליך הכשרת 

התפקיד. עשיר בתכנים, המותאמים היטב לדרישות בתחילת הדרך שעברו המתנדבות הקורס 

למדו להיזהר כך לדוגמה קיבלו כלים אימוניים. ושטיות, ולמדו לא להיות שיפהמתנדבות ציינו ש

מיטיב תהליך פרידה וכיצד לבצע מציל; ־קורבן־מלקחת אחד מהתפקידים של המשולש תוקף

 ,מאודים ימקצועהיו המפגשים החודשיים בקבוצות קטנות המתנדבות הצביעו על כך ש .תפתמהמשת

להבין שיש כללים  מתנדבותמאפשרים ל . מפגשים אלהןלהציג דילמות ולפתור אותובהם אפשר היה 

ארגנת מפעולה ש – למנהלת התוכניתדשי ודיווח חעל המתנדבות להעביר  .אליהםשכדאי להיצמד 

הדרכה מקיפה קיבלו לדברי המתנדבות, הן  .מול הישגיםרצף ומטרות  להןמראה ואת התהליך, בעבורן 

: אלה גם אלה העניקו למתנדבות ממנהלות התוכניותו ידי הצוות המיומן של העמותהמומקצועית 

עבורן  זמינותהמתנדבות שמנהלות התוכניות לאורך הכשרתן חשו . הקשבהו יהתאמפ ,תמיכה רגשית

 .המנטורינגתהליך לליווי מקצועי  ונותנותתמיד 

על המשתתפות  ותישירכלומר רוב ההוצאות מוצאות  ,"רזה"העמותה היא חשו שמתנדבות ה

תורמות  המתנדבות חשו שהןאף ש. מתאפשר על ידי הפעלת מתנדבות(דבר ה) בתוכניות השונות

שהמתנות הקטנות  ןחשוב לציין, היה להן צורך לקבל תגמולים עבור התנדבות הןאין לשו ,תונתרמו

ים יפים מעש ןה ,("טרנדה"יריד השנתי של העמותה )בוהנחה  ,בלות פעם בשנה באירוע הוקרהקמהן ש

 .ןשמחזקים אות מאוד

 

 נקודות לשיפור

נוהל כדאי לבנות שסברו : המתנדבות כמה נקודות לשיפורלציין  למרות כל הנאמר לעיל, ראוי

כל אחת שכזה המפרט נוהלי עבודה, מסמך  – (Standard Operating Procedure) רטיהליכים סטנד

חשוב להבליט את עוד הוזכר כי ת. המנטורית, מנהלת התוכנית וגם המשתתפ :תהיה מחויבת לבצעו

מפגש משולש )מנהלת תוכנית, מראש מן רצוי לס , וכיהעמותהעליהם עובדת שהחוקים החשובים 

 .על התהליך קביעת המטרות ופיקוח מתמשךשם משתתפת ומנטורית( בתחילת התהליך ל

קשר רציף עם מנטוריות, גם עם אלה שאינן מלוות חשוב לשמור על המתנדבות הביעו דעתן כי 

לחפש תפקיד בעמותה  כדאי ,תושיש מתנדבות בלי משתתפכ. ת ונמצאות בהמתנה או בהפסקהומשתתפ

התנדבות למשל,  :על קשר רציף כדי שלא יעזבועימן לשמור ו – התנדבות אחרת – שהן יכולות למלא

 . מאוד מספקתשהיא בבוטיק 
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מלוות את המשתתפות בתהליכים קצרים יחסית עם מטרה , הקבוצת המנטוריות המקצועיותלגבי 

בתהליך של  המשכיותממשקים, חפיפה ויש בהם במצבים שיניהן ב, רצוי שתהיה תקשורת ברורה

של עצמה מדויקת יותר הגדרה יצור ללמשתתפת מתנדבת אחת יכולה לעזור , למשלמשתתפת אחת. 

מנטורית ולאחר מכן אפשר לקשר אותה עם  ,את התוכן השיווקי בהתאם פתחולת המיתוג מבחינ

ליצור שיתופי פעולה והמשכיות בין חשוב במילים אחרות,  .שיווק דיגיטליבהמתמחה מקצועית 

 .התהליכים

ולדאוג שתהיה , ליתכלכאלימות שעוסק בלהמשיך את הקמפיין על העמותה המתנדבות המליצו כי 

ות עם זאת, חשוב להי צפון.בדרום ובבעיקר  –בפריפריה וגם  ברשתות החברתיותרבה יותר גם חשיפה 

, רבה העצמהב , שמתאפיין. אחרי תהליך בעמותהכלפי המשתתפות צנועות וזהירות עם הבטחות

ל יהובל"אלא  ",עצמאות כלכלית"להגיע ל אפשרלא תמיד  ,עודוית כלים יהקנב, פרגוןבחברות, ב

לעבור את מתאימות שמשתתפות בחירה של היא עוד נקודה חשובה לציון  ".תהליך לעצמאות כלכליתל

כבר נשים שהן לעבור תהליך בעמותה נבחרות שמשתתפות ש כשרה נאמרההבקורס . בעמותה התהליך

ם להתנהל מולצריך הקשיים ש לפיכךומדויק זה אין בפועל לפי המתנדבות, יצאו ממעגל האלימות. 

אין תמיכה מקצועית של העמותה, כי היא לא מסוימים במקרים יוצא מכך שהרבה יותר. סבוכים 

 .ערוכה לזה

להלן חלק  .עבורה רוח נשיתכל מתנדבת להביע במילה אחת מה המשמעות של  התבקשה לבסוף

 ,אהבהלב, חיב מר ,כבוד להיות חלק מממנה, סולידריות ערך, עצמהה ,סיפוק, חום, עוצמהמהתגובות: 

 .יהתאמפו תקווה

 

 שור הקהילתייהמ 4.2

לחשוף שיתוף פעולה נרחב עם הקהילה החברתית, העסקית והציבור הרחב במטרה בהעמותה פועלת 

קהלים לעודד  לתופעה. עוד מטרה היא להרחיב את מעגלי המודעותאותם לסוגיית האלימות הכלכלית וכך 

לשם כך העמותה עושה מאמצים לגייס לנקוט פעולה ולהפוך לסוכני שינוי עבור נשים נפגעות אלימות.  האל

לסייע לנשים כדי שרונם יכמתורמים מזמנם, מכספם ו : אלהבתי עסק ידידיםולשמר, מדי שנה בשנה, 

הפונות  הרצאות וסדנאותהעמותה מפעילה מערך  זאת ועוד,נפגעות אלימות להגיע לעצמאות כלכלית. 

ידע  מערך זה מספק 4במטרה להגדיל את מעגלי ההשפעה באמצעות גיוס סוכני שינוי. לקהלים מגוונים

ובמתן  אלימות מגדריתם המטפלים במניעת הפניה לגורמידרכי סימני אלימות ו וכלים מעשיים לזיהוי

, לכךבמקביל  ות.ומשתתפ משתתפים 4,000־הרצאות עם למעלה מ 103התקיימו  2020בשנת  .מענה הולם

תעסוקתית תומכת לנשים נפגעות ־יצירת רשת חברתיתלפועלת לגיוס מתנדבות מהקהילה ו רוח נשית

רוח ערב של הבוטיק שמלות הכלה ושמלות את  מפעילהאף העמותה  אלימות בבואן להשתלב בעבודה.

אטרקטיביים במטרה במחירים ושמלות ערב מיזם חברתי ייחודי, המציע שלל שמלות כלה זהו  5.נשית

. בשנת לפעילותה החשיפה והמודעות יולהרחיב את מעגל ,לחזק את הכנסותיה העצמאיות של העמותה

 מבקרות. 1,000־בוטיק מעל לפקדו את ה ,, למרות משבר הקורונה2020

                                                           
  nashit.org.il/lectures-https://www.ruachו: למערך ההרצאות רא 4
 nashit-ruach-nashit.org.il/boutique-https://www.ruach ו:למידע על בוטיק שמלות הכלה רא 5

https://www.ruach-nashit.org.il/lectures
https://www.ruach-nashit.org.il/boutique-ruach-nashit
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כדוגמת הרחבת במידה ניכרת,  התגברההעמותה מול גורמים ממשלתיים פעילות , 2020עוד בשנת 

. במסגרת זו , הרווחה והשירותים החברתייםמשרד העבודההאגף להכשרה מקצועית בהעבודה בשיתוף 

הלימודים של בתי הספר לעיצוב שיער  תוכניתהוטמעה סדנת חובה לזיהוי סימני אלימות כחלק פורמלי מ

וגדן לזיהוי סימני אלימות קוסמטיקה. כמו כן, באגף לשוויון מגדרי של נציבות שירות המדינה הופץ אלו

 והתקיימו הרצאות רבות להעלאת מודעות לעובדי משרדי הממשלה השונים. ,העמותה צוות שכתב

בציבור הן המושג "אלימות כלכלית" שגור ומוכר הרבה יותר,  2020לומר בביטחון כי בסוף שנת  אפשר

ת של ובעיתונות ובכותר אייטמיםקובעי מדיניות, מכפי שהיה בעבר. המושג הופיע גם בבקרב הן והרחב 

נגד אלימות לה זכו הדיונים בהצעת החוק שטורי דעה שעוסקים בנושאים אחרים. הדבר נובע גם מהתהודה 

 בשנים האחרונות להעלאת מודעות לנושא רוח נשיתאך גם מפעילות עקבית של , 2020כלכלית במהלך 

 ם בתקשורת, קמפיינים בפייסבוק. : הרצאות, כנסים, סקר אינטרנטי, אייטמיוניםבאמצעים ש

. קשה להעריכו בתוך שנה אחתתהליך ארוך טווח ולכן  אשינוי תודעה ציבורית הו, על אף כל הנאמר לעיל

לאמוד את היקפי התופעה ואת  ו, שנועדל תהליך לבניית פרמטריםיחתהמתכננת לעמותה ה 2021בשנת 

 כך משוםבאין עדיין  ,ניכרים כפי שתואר לעיל החשיפה למסרים של העמותה ממדיאף ש. המודעותשינוי 

 שחל בעקבותיה.תודעתי לשינוי עקבית אמפירית עדות 

 

  מערכתיהמישור ה 4.3

 

 ומטרותיהאופי הפעילות 

להעלאת מודעות למצבן הכלכלי של  ,במסגרת תחום שינוי מדיניות וחקיקהרבות,  פועלת רוח נשית

מקדמת עימם הן מתמודדות, וכן שנשים נפגעות אלימות ולחסמים המקצועיים, הכלכליים והמשפטיים 

היא כי אלימות המערכתית ה המנחה את הפעילות שלחסמים אלה. התפיים מעניתנו שחקיקה מדיניות ו

פרטי של אישה ספציפית. כדי למגר את החורגת בהרבה מהמקרה ה ,נגד נשים היא תופעה חברתית רחבה

המאפשרים את  תרבותיים ומשפטיים, מבנים חברתייםאפוא האלימות וכדי לסייע לנפגעותיה יש לחשוף 

 ., ולשאוף לשינוי שלהםקיומה של התופעה

 שיתוף פעולה עם קובעי מדיניות בכנסת, בממשלה וברשויותכדי הפעילות נעשית במקרים רבים תוך 

הפרטי ועם גורמים נוספים. דרכי  עם המגזראקדמיה,  אנשי עםעם ארגוני חברה אזרחית, וכן המקומיות, 

ות, השתתפות בישיבות כנסת ובפורומים ציבוריים דוח: כתיבת ניירות עמדה ולרבותהפעולה מגוונות, 

ים, שונים, יוזמות חקיקה וקידום מהלכי חקיקה, יוזמות נהלים, פעילות להטמעת והנגשת נהלים קיימ

 הצטרפות להליכים משפטיים, פעילות הסברתית ועוד. 

השנים ארבע הוחלט להעריך את פעילותו ב ,חשים בוראורך התהליכים המתהתחום ו עקב מורכבות

 .2020–2017 – האחרונות

 

 תחומים כמהב נתונים על פעילות .3.14

קובצו לפי קטגוריות שונות )כמו מספר שנתונים כמותיים אור של יעל ידי ת םפעילות התחו להלן מוצגת

מנהלת מחלקת משקפים פעילות שעשתה הנתונים פגישות עם ארגונים, מספר ישיבות בכנסת וכיו"ב(. 
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עם זאת, חשוב להדגיש כי המספרים . ר עו"ד מירב שמואלי"ד ,של העמותהוחקיקה  מדיניותקידום 

בין הישיבות ה קידום מדיניות וחקיקה נעשמשקפים תמונה חלקית בלבד של העשייה. עיקר העבודה של 

רי וקריאת חומרים, כתיבה, חשיבה, התייעצות, שיחות רבות מאח , ובכלל זהבמהלכןדווקא רק ו ולא

 – ן הלאהוכ או ווטסאפדוא"ל ם וגורמים נוספים, שיחות טלפון, תכתובות יהקלעים עם עוזרים פרלמנטרי

הערכת ל ברור כי מדד כמותני בלבד אינו מספיקמכאן . לאמוד מספריתואת אלה אין אפשרות ריאלית 

לפעילות תורמים גורמים נוספים בעמותה כי חשוב לציין כמו כן,  .והיקף הפעילות בתחום ולהבנת מהות

 קידום מדיניות.משקיעה משאבים רבים ב העמותה מנכ"ליתלמשל,  :תהמערכתי

 

 תקשורת

  אינטרנט.וטלוויזיה, רדיו,  – השונותבמדיות מנהלת התחום עם ראיונות  10התקיימו 

 

 הופעות בפורומים ציבוריים או אקדמיים

רשויות ישיבות עם שולחנות עגולים עם נציגי ממשלה, כולל: , הופעות בפורומים ציבוריים 26נערכו 

מקומיות, ארגונים וגופים פרטיים; הרצאות לסטודנטים למשפטים במספר מוסדות אקדמיים; הרצאות 

רווחה, פרקליטים, יועצים משפטיים במשרדי ממשלה, רשמי הוצאה לפועל, לשכת עורכי הדין, לגורמי 

 ועוד.  ,משרד המשפטים; הרצאות לציבור הרחב; האקתונים מטעם גורמי ממשלה או חברה אזרחית

 ובהובלתה בארגון העמותהכנסים 

 : , כלהלןכנסים של העמותה שלושהנערכו 

)עם רשות האכיפה  2017. יום עיון על נשים נפגעות אלימות מול מערכת ההוצאה לפועל, פברואר 1

 והגבייה ומשרד הרווחה(. 

 . 2018לציון עשור לעמותה, ינואר  –. כנס על אלימות כלכלית 2

)עם קליניקה משפטית במרכז  2020. כנס על הטמעת חשיבה מגדרית בהליכי חדלות פירעון, יוני 3

 האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן(.

  

 שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית 

 ך, עמותת דף חדש,י, ויצו, קול  מעּכ־א.ס.ף, איתך האלה: ארגוניםונציגות הפגישות עם נציגי  44נערכו 

נערכו פגישות כן  .שדולת הנשיםונעמת, מרכז אדווה (, CIMI)עמותת  ולקליטהלאומית ן־ביהמרכז להגירה 

המטה הפמיניסטי כגון  ,התארגנות ארגוני חברה אזרחיתעם ו חברה העמותהבהן שקואליציות ארגונים עם 

הקואליציה להבטחת אינו כולל פגישות עם שצוין שהוקם לאור משבר הקורונה. המספר  ,לשעת חירום

 (. 2017פגישות מאז  45־אחת לחודש )כלומר, כ קביעותנפגשת בש, תשלום מזונות ילדים

 

 :קביעות, ואלה הןקואליציות ב כמהבהעמותה חברה ופועלת 

  .הקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים .1

 .(2019קואליציית שותפות )פעלה עד  .2

 של מועצת הביטחון של האו"ם.  1325קואליציית הארגונים ליישום החלטה  .3
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 קואליציה בנושא נשים מבקשות מקלט. .4

  של האו"ם. 2030אג'נדה  קואליציית ארגוני חברה אזרחית להטמעת .5

 

 עורבות בדיונים בכנסת מ

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון  ובהן ,בוועדות הכנסת השונות דיונים 37־ב ההשתתפ נשית רוח

מגדרי, ועדת העבודה והרווחה, ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת המשנה בנושא מזונות ילדים מביטוח 

לאומי, שדולת נשים ועסקים, השדולה להליכי גבייה הוגנים בהוצאה לפועל, ועדת מדע וטכנולוגיה, 

הממשלתית למאבק  תוכניתלמעקב אחר יישום ה הוועדה־תתוהשדולה נגד אלימות כלפי נשים בכנסת, 

 באלימות במשפחה.

 פגישות אישיות עם חברי וחברות כנסת

 עם חברי הכנסת הבאים: מרב מיכאלי, מאיר כהן, נורית קורן, עאידה תומאפגישות  20התקיימו 

ה, קרן ברק, ארי, טלי פלוסקוב, לאה פדידה, פנינה תמנו שט־סלימאן, עליזה לביא, זהבה גלאון, מירב בן

 תהלה פרידמן. ו ,יואב סגלוביץ

 פגישות עם גורמי ממשלה וגורמים ברשויות מקומיות

השרה לשוויון חברתי, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי פגישות עם גורמי הממשל הבאים:  24התקיימו 

שרד וגורמים בכירים בביטוח הלאומי, מנהל רשות האכיפה והגבייה וגורמים בכירים ברשות, נציגי מ

האוצר, בנק ישראל, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, נציבות שירות המדינה, כונסת הנכסים 

, ון לציוןהרשמית, מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, משרד הכלכלה, בכירים בעיריית ראש

 . יפו–אביב־בכירים בעיריית תלו

 פגישות עם נציגי אקדמיה וקליניקות משפטיות 

אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית,  :ובהם ,אקדמיהמה םפגישות עם נציגי 29התקיימו 

, אוניברסיטת חיפה, הקריה האקדמית אונו, המכללה בנגב אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון

 למינהל, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.

 אלימותפגישות בהקשר לאמנת הזמינות הבנקאית לנשים נפגעות 

ועדת ההיגוי של הפיילוט להרחבת האמנה, עם משרד הרווחה, בנק עם  פגישות 14 קיימהרוח נשית 

 ישראל ואיגוד הבנקים, ומפגשים עם נציגי בנקים ומרכזים למניעת אלימות במשפחה. 

 מעורבות בהליכים משפטים

 :כמפורט מטה הליכיםחמישה בהעמותה השתתפה 

הצטרפה כידיד בית משפט )עם שורה של ארגוני נשים  וח נשיתר –. עתירה לבג"ץ נגד חוק הפיקדון 1

 ילדים(. ארגוני ו

הצטרפה כידיד בית משפט )עם שורה  וח נשיתר –. עתירה נגד הרחקת אישה פיליפינית בנפרד מילדיה 2

 ילדים(. ארגוני של ארגוני נשים ו
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הצטרפה כידיד בית משפט )עם מרכז  שיתנרוח  –וגע למענק לימודים . הליך בביה"ד הארצי לעבודה בנ3

 רקמן(.

עוד ארגוני לצד עתרה  וח נשיתר –. עתירה לבג"ץ נגד אי צירוף אישה לצוות המומחים למשבר הקורונה 4

 נשים. 

את בהקשר לאישה נפגעת אלימות שהייתה בפשיטת רגל: שנערך . הליך משפטי בביהמ"ש המחוזי, 5

סיוע רב ערך אך סייעה  ,בהליךלא הייתה צד  רוח נשית. המשפטיםהסיוע המשפטי של משרד יצג יהאישה 

 לעורכת הדין של הסיוע המשפטי בהכנת הטיעונים המשפטיים ובהגשת מסמכים.

 

 ספר עדויות על אלימות כלכלית

)וראו פירוט בסעיף  להפיק ספר עדויות על אלימות כלכלית שלוש שנים זה פועלת נשית רוח עמותת

 . הבא(

מפיקת הספר. צוות העמותה עם  של פגישות שוטפות של אחת לשבועייםנערכות  2019. החל מאפריל 1

 פגישות.  40־מדובר בכ 2020סוף מאז ועד 

, פרופ' עינת פלד, תמר שוורץ כגון: ,עם גורמים שונים פגישות 12. בנוסף לפגישות האלה, התקיימו עוד 2

פגישת סיעור מוחות עם נערכה וכן  ,המראיינת, סופרת שהייתה מועמדת להיות מראיינת, עורכת הספר

 .רוח נשיתמשתתפות עבר של 

 

 פעילות לקידום מענים משפטיים למשתתפות העמותה 

הסיוע המשפטי במחוז תל אביב, מחוז מרכז, מחוז חיפה : ובהם ,פגישות עם גורמים שונים 12התקיימו 

חוז תל אביב וכן ההנהלה הארצית; עמותת מ –"שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין  תוכניתומחוז דרום, 

Human Match ,הפורום החברתי של לשכת עו"ד. ו 

אנו מפנות ה שכתוצאה ממנזו פעילות לשינוי מדיניות וחקיקה, כי אם פעילות אין יש להדגיש כי 

אף על פי במקביל, הגורמים הנ"ל מפנים אלינו נשים כמשתתפות פוטנציאליות.  ;משתתפות לסיוע משפטי

. דוגמה אחת של קידום מדיניות וחקיקהרבות בפגישות הללו נולדו יוזמות שנוצרו , בזכות הקשרים כן

הרצאה בכנס, מעורבות בתיק משפטי,  , שהמפגש עימו הולידלמשל עם הסיוע המשפטי לקידום כזה היא

 פעילות משותפת לקידום החוק למניעת אלימות כלכלית, ועוד.

 

 מערכתיבתחום המרכזיים הישגים  .3.24

 קידום חקיקה –אלימות כלכלית 

 2020הוגשה שוב בשנת , 2015החל משנת  קידומהבניסוחה וחלק מרכזי בהיה  רוח נשיתלש ,הצעת חוק

 . ההצעה עברה בוועדת השרים לענייני חקיקה(1נספח  ו)רא כהצעת חוק ממשלתיתי שר המשפטים יד על

של חוק ומשפט, בהשתתפות פעילה  ,נערכו לגביה שני דיונים בוועדת החוקהלאחר מכן בקריאה ראשונה. ו

לרבות משרד הרווחה, משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי,  – . כל משרדי הממשלהנציגות העמותה

המשך הדיון בהצעה בהצעה. הביעו תמיכה  –משטרת ישראל ובנק ישראל ים אחרים דוגמת וכן גורמ
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בין ללה, החוק כהצעת לקידום  פעילות העמותהכי  יצויןהוקפא עקב הכרזה על פיזור הכנסת ועל בחירות. 

מהות החוק הוסברו בהן שם ופקידי ממשל, יהיתר, שיחות רבות עם פוליטיקאים, עוזרים פרלמנטרי

 וחשיבותו.

 פרסום ספר עדויות  –אלימות כלכלית 

מצוי היה הספר כבר  2020, ובסוף שנת 2019, העבודה עליו החלה בשנת 2018הרעיון לספר נולד בשנת 

כמה קיימות ועדת היגוי, מפיקה, מראיינת ועורכת ספרותית. משתתפים פרויקט בבשלבים מתקדמים. 

 14 נערכו 2020סוף עד . הוצאת הספר לאוראפשרות גע לבנו הוצאות לאור שכבר נערכו עימן שיחות

 . 2021, והעבודה עליו אמורה להסתיים עד סוף סיפורים 20־כיופיעו ספר ב. ראיונות

 חובות נפגעות אלימות המצויות בנשים עבודה בנושא סיוע ל

חובות על שם בשנים האחרונות הוא יצירת  רוח נשיתעליו מצביעה ש דפוס ספציפי של אלימות כלכלית

במקרים אלה לאישה אין שליטה על בדרכים של מרמה, הסתרה או כפייה. וזאת בן זוגה,  על ידי אישהה

נדרשת גמישות לכך שזו ולעובדה מודעות להעלאת  פועלת רבותרוח נשית לפיכך,  .אופן היווצרות החוב

והגבייה והממונה על חדלות רשות האכיפה , נטיותווהרלבעיקר בקרב רשויות המדינה , אותן נשים לגבי

דיון התקיים ביוזמת העמותה להצביע על מספר הישגים: )א(  אפשרבתחום זה רעון במשרד המשפטים. יפ

בו גורמים ושנכחו שהוקדש כולו לנושא זה במסגרת השדולה להליכי גבייה הוגנים בהוצאה לפועל,  ,בכנסת

העמותה שהוביל הסיוע המשפטי, ושבו  משפטיפסק דין תקדימי בהליך התקבל )ב(  ;בכירים בממשלה

נאמרה אמירה אף  בהליך זה .נמחקו חובות של אישה נפגעת אלימות פסק הדין בעקבות: הייתה מעורבת

ואף  ,גם אחרי הפרידה מבן הזוג ,על הקושי של אישה נפגעת אלימות להחזיר חוב בית המשפטעקרונית של 

. זכה לתהודה רבהחובות וההתמקד בנושא  2018־בהעמותה  שקיימהכנס )ג( ם; לנשי אחרי שהות במקלט

במרכז  קליניקה משפטיתהעמותה יזמה והובילה, בשיתוף ( ד); רביםנטיים וורלגורמי ממשלה השתתפו בו 

ושיקום כלכלי, עם דגש  רעוןימהלך להטמעת חשיבה מגדרית בהליכי חדלות פהאקדמי למשפט ולעסקים, 

אלימות. המהלך כלל הוצאת קול קורא לגופים רבים העובדים עם נשים רכיהן של נשים נפגעות ועל צ

את וכתיבת מסמך המסכם  ;רבים בו השתתפו קובעי מדיניותש, 2020עריכת כנס בנושא ביוני  ;חייבות

להטמעת התובנות שעלו  העמותה תמשיך לפעול. נטייםוורליועבר למקבלי החלטות ש, תובנות שעלו בכנסה

פקודת פשיטת  אתהחליף ש)חוק  2018-תשע"ח ,רעון ושיקום כלכלייחדש לחדלות פבו, ביישום החוק ה

יש לתת והעברת מסר כי  הדוק עם היחידה לחייב נזקק ברשות האכיפה והגבייה, יצירת קשר( ההרגל(; )

בנושא במפגשי שולחן עגול  הפעילהשתתפות ( ויחס גמיש ומתחשב לחייבות שהן נשים נפגעות אלימות; )

רעון יהערות לתזכיר תקנות חדלות פהגשת ( ז; )בנק הפועליםשארגן "התמודדות מול לקוחות בקשיים" 

 .הכשרה להתנהלות כלכלית, ושיקום כלכלי

 אמנת זמינות בנקאית לנשים נפגעות אלימותקידום 

להקל די ככלים פיננסיים שיש בהם כמה הכולל , פנימי של איגוד הבנקים ובנק ישראלהיא נוהל  זו אמנה

ובתחילה חלה רק על נשים  2016־נכנסה לתוקף ב . האמנהלבנקים על נשים נפגעות אלימות עם חובות

בקרב הבנקים צרה נכונות השיגה הישג חשוב וי רוח נשיתהשוהות במקלטים. בזכות פעילות אינטנסיבית, 

החל לפעול פיילוט  2019ולהחילה גם על נשים בקהילה שלא שהו במקלטים. בשנת  ,להרחיב את האמנה
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ברחבי הארץ, ולאחר מכן של משרד הרווחה מרכזים למניעת אלימות במשפחה  שמונהלהפעלת האמנה ב

חשוב בפעילות למעקב ממלאת תפקיד  רוח נשית, לכך (. בנוסףעשרה מרכזיםשני מרכזים )סה"כ פעל בעוד 

עם בנק ישראל,  – בצוות היגוי העמותה חברההפיילוט ובהטמעת האמנה במרכזים השונים.  אחר יישום

הרצאות על חודשיים. העמותה לקחה על עצמה מתן –הנפגש אחת לחודש – איגוד הבנקים ומשרד הרווחה

 יתרה מכך,. הרצאות שבע הועברו , שלהםימותאופן השימוש באמנה לצוותים המקצועיים במרכזי האל

ניתוח שלהם. וח האמנה, וריכוז כל הנתונים והתובנות לגבי המקרים שהופנו עד כה מכב תה מעורבתהעמו

רוח עמותת תמחות בעוברות השלעבודה סוציאלית י סטודנטיות ל ידמהעשייה הזו נעשה עחשוב חלק 

 –. יש לציין כי העובדה שמשרד הרווחה ובנק ישראל משתפים עמותה לא ממשלתית בפעילות הזו נשית

 היא הישג בפני עצמו. 

 לנשים נפגעות אלימות והנגשתם הלי הוצאה לפועל ונ תהטמע

, ביוזמת 2016שנוצרו בשנת של רשות האכיפה והגבייה שני נהלים נוהלי ההוצאה לפועל האמורים הם 

נעשתה  2018–2017. בשנים והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד ובשיתוף פעולה עם  רוח נשית

להלן פרטי . בהםשתמשו ילוודא שנשים אכן ולהנגשתם, זאת כדי להטמעה של הנהלים פעילות רבה 

רוקרטית והיו כתובים בשפה ממשלתית בי , שעד כהנוסח קצר וברור של הנהלים ךערנהפעילות: )א( 

פגישות עם גורמים שונים  התקיימוערבית, רוסית ואמהרית; )ב(  – שונותלשפות  ורגמותהם ו, ומסורבלת

פגישות אלה  בעקבות. הפצת הנהלים לכלל עובדי ההוצאה לפועלאת ברשות האכיפה והגבייה כדי לוודא 

ץ לכל אישה מופשכברושור הנהלים בנוסח המקוצר פורסמו  כןונערך ריענון לרשמי ההוצאה לפועל, 

יום עיון בנושא עם רשות האכיפה והגבייה ועם  התקייםשמגיעה לפתוח תיק מזונות בהוצאה לפועל; )ד( 

הרצאה הועברה המחוזי בתל אביב; )ה( ת המשפט , בביוהשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 

הוצאה ההרצאה לרשמי הועברה ; )ו( (אלמ"בלמניעה ולטיפול באלימות במשפחה )בנושא למנהלי מרכזי 

לכל עובדת חדשה; )ח( הנהלים הועברו הרצאה לצוות המקצועי בעמותה והנהלים התקיימה לפועל; )ז( 

לגורמים רבים העובדים עם נשים שגובות מזונות בהוצאה לפועל: עמותות, הופצו המונגשים והמתורגמים 

בכנסת בדיון מיוחד הוצגו ; )י( הנהלים בפייסבוקהופצו סיוע משפטי; )ט( הנהלים רכי דין, קליניקות, עו

 .בהוצאה לפועלשהתקיים במסגרת השדולה להליכי גבייה הוגנים ו, שיזמה העמותה

 הקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים 

נפגשת אחת לחודש,  להבטחת תשלום מזונות ילדים. הקואליציה קואליציהחברה ב נשית רוחעמותת 

כמה נערכו ביוזמת הקואליציה מקיימת פגישות רבות עם שרים, חברי כנסת, פקידי ממשלה ועוד.  אףו

ועדות, לרבות ועדת משנה מיוחדת שהוקמה לצורך קידום נושא זה. כמו גם בכמה ישיבות בכנסת 

 הצעות חוק שיש בהן כדי לתקן את אופן היישום של חוק המזונות )הבטחת תשלוםכמה הקואליציה ניסחה 

(. הקואליציה כותבת ניירות עמדה לגבי מזונות ילדים מהביטוח הלאומי והצורך בשינוי 1972-תשל"ב

. מתראיינות בתקשורת בנושא זהחברות הקואליציה  .מדיניותלקובעי מכתבים כותבת וכן המצב הקיים, 

ום מזונות נשים שבעצמן מתמודדות עם אי תשל – הקואליציה מקיימת קשר רצוף עם נשים פעילות בשטח

 בעת הצורך להגיע לכנסת, להצטרף לכנסיםיכולות אקטיביסטיות שנשים לייצר מאגר של  כדי – ילדים

תנופה מוגברת הדף קיבל  2019בשנת  .דף פייסבוק פעיליש מכתבים. לקואליציה לכתוב ו המחא ולהפגנות

ועל התפתחויות הקואליציה שמרבה להעלות פוסטים ולעדכן על פעילות  ,עקב התקשרות עם אשת דיגיטל
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בזירה הציבורית. בתקופת משבר הקורונה הביאה פעילות הקואליציה לכך שבוטל איסור "כפל נטיות וורל

, תוכל מעבודתה פוטרהשו ,אישה הזכאית לקצבת מזונותש: פירוש הדבר לאומיהביטוח השל  הקצבאות"

 . להם היא זכאיתשביטול דמי המזונות בלי  לקבל דמי אבטלה

 קידום מדיניות לגבי נשים ועסקים

הקשורות לנשים עצמאיות, ופועלת להעלאת מודעות לקשיים מספר מקדמת יוזמות  נשיתרוח  

בנושא זה במסגרת קואליציית פעלה העמותה  2019עסק. עד מקימות שהמיוחדים העומדים בפני נשים 

 קליניקה לנשים וכלכלההלפעול עם העמותה המשיכה קואליציית שותפות לאחר פירוק  .שותפות

נוהל להקלה כן נשים, ום בבעלות הצעת חוק בנושא רכש ציבורי ועסקי: יחד קידמו באוניברסיטה העברית

 רוצות להקים עסק. שעל נשים הזכאיות להבטחת הכנסה 

פגישות עם קיימה  רוח נשית: נעשו עוד כמה פעולות, כלהלןהפעילות בנושא נשים עצמאיות במסגרת  

דיונים בכנסת יזמה קשר עם שדולת נשים ועסקים בכנסת; הייתה במנהלת הרשות לקידום מעמד האישה; 

ובין מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, ה ענפפעילות קיימה על נשים עצמאיות; 

הכלכלה ובו התקיים  שהתקיים במשרד ,ב"פורום היוועצות" בנושא נשים ועסקיםהשתתפה והציגה היתר 

, במסגרת השתתפות העמותה בקואליציית בעקבות פעילות זו חשובשג ידיון בין נציגי ממשלה לארגונים. ה

פונקציה שלא  – נשים בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ם בבעלותהוא מינוי ממונה על עסקישותפות, 

על הטמעת  פורשבממדובר בסוכנות עובדה שהיום רואה העמותה הישג בכן . לכן הייתה קיימת קודם

 מגדריים בתחום זה. ההבדלים עלמו מן ההת חשיבה מגדרית, בעוד שבעבר

לאמוד באופן אותה בלתי אפשרי שלעבודה  הדוגמהיא עצמאיות הזכאיות להבטחת הכנסה לגבי יוזמה ה

כולל מהצוות , שטחגורמי מאיסוף נתונים ; טיוטות שיש לכתוב ולהעיר עליהןכוללת היא שמאחר  ,כמותי

כתיבת ; נטייםוורלעם נציגות ארגונים ו, לאומיהקיום פגישות עם גורמים בביטוח בעמותה; המקצועי 

שיחות עם חברי וחברות כנסת ועוזרים ; יהןועיבוד תשובות ,שאלונים לנשים מעוטות הכנסה שפתחו עסק

 במדינות נוספות, ועוד.נטית וורלחקיקה ; מחקר על פרלמנטריים

 

  מקלט ומבקשות עבודה מהגרות: ילות בהקשר של נשים זרותפע

עבודה ומבקשות  מהגרות – בהקשר של נשים זרותהמערכתי לפעול במישור  רוח נשית החלה 2017בשנת 

לא רק לנשים נטית וורל, המקדמת עצמאות כלכלית לנשים, שפעילות העמותהה שתפיהדבר נובע מ .מקלט

במיוחד לאלימות ולניצול. חשופות החוקי  ןשאת לנשים שעקב מעמדשהן אזרחיות ישראל, אלא ביתר 

העמותה קואליציה של ארגונים בנושא נשים מבקשות מקלט; )ב( ב: )א( כלהלן העמותהלפיכך פעלה 

במסגרת בקשת "ידיד בית משפט".  6לעתירה לבג"ץ נגד "חוק הפיקדון" ,נוספים ארגונים עםהצטרפה, 

בקשת  וילדים. בג"ץ אישר אתעל נשים בעיקר קדון ישפעה הקשה של חוק הפבהטיעוני הארגונים התמקדו 

ההצטרפות כידיד בית משפט. במסגרת פסק הדין שפסל את חוק הפיקדון, התייחס בג"ץ לטיעוני 

העמותה בדיון בכנסת בנושא אלימות נגד נשים זרות; )ג( השתתפה העמותה ; )ב( (2293/17)בג"ץ הארגונים. 

                                                           
הבטחת יציאתם של מסתננים מישראל )תיקוני חקיקה לחוק למניעת הסתננות ול 4הסדר הפיקדון שעוגן בסעיף הנוגע ל 6

 .2014-והוראות שעה(, התשע"ה
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קיום סדנאות אוריינות פיננסית לעובדות לושגרירות הפיליפינים,  CIMIליוזמה של עמותת הצטרפה 

לעובדות פיליפיניות הרצאה על עצמאות כלכלית של נשים הועברה סיעוד מהפיליפינים. במסגרת זו, 

 העמותההרצאה שאף הופצה בקבוצת פייסבוק סגורה של העובדות; )ד(  –בהקשר של משפחה והגירה 

להליך משפטי נגד גירושה של מהגרת עבודה בנפרד מילדיה. בית המשפט  ,עם ארגונים נוספים ,ההצטרפ

כידיד בית משפט בהליך, ועד כה מנע את גירוש האישה. לדברי מעמד העמותה אישר את  ל אביבהמחוזי בת

 , הייתה חשיבות עצומה להצטרפות הארגונים להליך. של האישה עורך דינה

 של האו"ם בישראל  2030קואליציית הארגונים להטמעת אג'נדה 

כדי  2030עד שנת אליהם להגיע אמורות לנסות מדינות העולם שיעדי מפתח  17קובעת  2030אג'נדה 

רוח ביותר לנטיים ווהרללהגיע לעולם בר קיימא מבחינה סביבתית, חברתית וכלכלית. מבין היעדים הללו, 

לקואליציה של הצטרפה העמותה  2019תעסוקה הוגנת. בשנת ודרי, מיגור העוני, שוויון מג :אלה הם נשית

בכנסים העמותה השתתפה הפועלים לקידום יישום ההחלטה בישראל.  ,עשרות ארגוני חברה אזרחית

היה  כמו כןהזווית של עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות.  הועלתהבהם שובשולחנות עגולים, 

 ,2019 בכתיבת נייר מדיניות של החברה האזרחית בישראל שהוגש לאו"ם ביוליפעיל תפקיד עמותה ל

עמדה של הנייר נכתב  2020במקביל לדיווח של ממשלת ישראל על יישום עקרונות האג'נדה. בדצמבר 

 בישראל.אג'נדה יישום ההקואליציה, שעסק בהשפעת משבר הקורונה על 

 של מועצת הביטחון של האו"ם  1325פעילות ליישום החלטה 

של מועצת הביטחון של האו"ם, הקוראת  1325חברה בקואליציית ארגונים ליישום החלטה  רוח נשית

מנהלת תחום מדיניות לשילוב נשים במוקדי קבלת החלטות, בעיקר בנושאים הקשורים בשלום וביטחון. 

 2020נובמבר –אוקטוברבחודשים . מעכי־איתך עמותת בוועדת היגוי בנושא זה, בהובלת וחקיקה חברה

למתנדבות  רוח נשיתהרצאה בנושא מטעם הועברה  הבש ,בדמות שורת אירועים שנה להחלטה 20צוינו 

ארוכה של מכתבים בנושא מינוי נשים רה סדלהצטרפה העמותה העמותה ולציבור הרחב. נוסף לכך, 

 – הצטרפה העמותהפורומים ממשלתיים. במהלך משבר הקורונה ביבוריים וייצוגן בוועדות ולתפקידים צ

לעתירה נגד אי מינוי נשים  –, שממשלת ישראל מחויבת לה 1325בין היתר בטיעונים הנשענים על החלטה 

השיגה הישג חשוב, משום שבוועדה שהוקמה בנוגע זו עתירה  .לצוות המומחים למשבר הקורונה

 לאסטרטגיית יציאה מהמשבר מונו נשים ממגוון קבוצות באוכלוסייה. 

 מעורבות בהליכים משפטיים 

עקרונית ותקדימית הקשורה  יש סוגיהבהם שלהצטרף להליכים משפטיים  רוח נשיתהחלה  2017שנת ב

יע על ההלכה הפסוקה כעוד ערוץ חשוב לקידום להשפבכך מבקשת העמותה בנשים נפגעות אלימות. 

ההליך שדרש  םביניהמבחמישה הליכים משפטיים )שפורטו לעיל(. השתתפה העמותה מדיניות וחקיקה. 

היה הליך בבית הדין הארצי לעבודה בנוגע למענק לימודים  ,מעורבות ישירהכן ו ,הרבה ביותרעבודה את ה

בעקבות תה נעשיחד עם מרכז רקמן,  ,הצטרפותה של העמותהמהביטוח הלאומי לנשים נפגעות אלימות. 

כגוף של העמותה יה של עורכת הדין המייצגת את האישה בתיק הפרטני, שסברה שהידע המקצועי יפנ

מעמד העמותה בית הדין הארצי אישר את ובקשה להצטרף נכתבה לתיק. תרומה רבת ערך מומחה יתרום 

כי אין לקבל פתרון נטען בה שתבה העמותה עוד תגובה לבית הדין, כ ,נערך דיוןלאחר שדיד בית משפט. יכ
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להכריע עקרונית ובכך להשפיע על נשים וכי יש  ,הכרעה עקרונית בלישל תשלום כלשהו לאישה הפרטנית 

ניתן פסק דין תקדימי בבית הדין הארצי לעבודה, המקבל את הערעור ואת כל  2021במאי רבות במצבה. 

ומרכז רקמן. לפסק דין זה השלכות רחבות בנוגע לזכויותיהן הכלכליות של נשים  נשית רוחהטיעונים של 

 הוריות. ־נפגעות אלימות שהן אימהות חד

 פעילות עם עוד ארגונים

תפקיד פעיל בפעילויות משותפות של ארגוני חברה אזרחית, בעיקר בנושאים  ממלאת רוח נשית

השתתפה שונים הקשורים לזכויות נשים בכלל. במסגרת זו הקשורים לאלימות נגד נשים, אך גם בנושאים 

ת מחאה, הפגנות ושביתות; כתיבת עשרות מכתבים לנציגי ממשלה יובארגון ובהובלה של פעילוהעמותה 

ארגון ות ומחקרים )כגון מחקר מטעם דוחנשים; סיוע לבנושאי חקיקה ל הקשוריםוכנסת; קמפיינים 

תובנות רבות(; השתתפות בכנסים ובשולחנות תרמה העמותה לו שעל אלימות נגד נשים בישראל,  שיתופים

 מטה הפמיניסטי לשעת חירוםב השתתפות העמותה. מאודעגולים. בתקופת הקורונה פעילות זו התעצמה 

קודמו בהן שתכופות  "זום"שיחות בה ונערכו , הייתה אינטנסיבית מאוד – כולל עשרות ארגוניםשמטה  –

חברה ־ממשלה – יוזמות משותפות שונות. פעילות הארגונים בתקופת הקורונה כוללת גם "שולחן משותף

 בהובלת נציגה בכירה ממשרד הרווחה ומנכ"לית שדולת הנשים.  ,אזרחית"
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 ותנמסקסיכום ו. 5

לקידום עצמאותן  הפועלת ,רוח נשיתעמותת  אפקטיביות פעילותלבחון את המחקר הנוכחי ביקש 

 לרבות במישור הפרטניהמחקר נעשה  .2020–2019שנים בהכלכלית של נשים נפגעות אלימות בישראל, 

זה יוצגו הממצאים בפרק המערכתי. ובמישור הקהילתי , במישור ןושימור תןהכשר, מתנדבות גיוס

במהלך הדוח, הנתונים  צויןכפי ש .להמשךהעיקריים שעלו במחקר, מסקנות והמלצות אפשריות 

, מבחינה כלכלית ונפשיתבישראל יה יאוכלוסהשפגע בכלל  ,נאספו בצל משבר הקורונהבמחקר זה 

יותר אף ב כמוראו אופק תעסוקתי שינוי תעסוקתי שיח העוסק ב. משתתפות של העמותהבשאת  רובית

. יוומסקנותהמחקר ועל כן אנו מעריכות כי קיימת לתקופה זו השפעה מסוימת על ממצאי בימים אלה, 

ואף הסגרים, במהלך גם  – לכל אורך התקופה יפותברצאת פעילותה יש לציין כי העמותה המשיכה 

 והקהילתי.מערכתי ה יםבמישורכן ו – מול המשתתפות פעילותההגבירה את 

 

 המישור הפרטני 5.1

בתחילת כי ללמוד  אפשרמן הממצאים . 2020 שסיימו את התהליך ברוח נשית בשנת משתתפות 

מועסקת  שהייתהבסוף התהליך. לגבי מי  24%מהמשתתפות היו בלתי מועסקות, לעומת  39% התהליך

אלה שהיו בלתי מועסקות מצאו עבודה בתחומי החינוך, ולא חל שינוי בתחום התעסוקה, 

לגבי היקפי המשרה לא נמצאה מגמה ברורה  שירותים ומכירות.ובתחום פרסום, האדמיניסטרציה, ה

היקף בנמצא ש, חלה ירידהשבהם  ,חלקיתמלאה והיקפי משרה לעומת לת התהליך ובסיומו. ילפני תח

תכן שנתונים אלה מוסברים על ידי הסגרים החוזרים ייה. יישעות חלה עלאו לפי מזדמנת עבודה של 

להתחייב לעבודה התקשו נאלצו להישאר בבית עם הילדים ואימהות רבות ונשנים בתקופת הקורונה. 

יחד עם זאת, בהסתכלות על משכורת ממוצעת של נשים שעבדו בכל  קבועה. התייצבותהדורשת מהן 

 ,. לדוגמהםבכולחלה עלייה נמצא ש ,לפי שעות(מלאה, חלקית, מזדמנת ו) מסוגי המשרה דאח

 פובסוו, ש"ח 4,625ה יתהתהליך הי תהמשכורת הממוצעת של נשים שעבדו במשרה מלאה בתחיל

 .ש"ח 6,125עמדה על התהליך 

מקבלות במסגרת עבודתן זכויות סוציאליות, הן דיווחו כי מהמשתתפות  36%בתחילת התהליך 

 לעמוד על זכויותיהןנתון זה מלמד על כך שנשים אלו התחילו  דיווחו זאת. 77%ואילו בסוף התהליך 

ומעיד על צעד  סוציאלייםהנתון מתייחס לזכויות הקשורות לתנאים  ,. אומנםולקבל משכורת בתלוש

רחב של  במגווןלדרוש את זכויותיהן יכולה להוביל אותן  גישה זואך לקראת עצמאות כלכלית, חשוב 

 .נוספים תחומים

. זאת ועוד, תהליך בעמותההה אחרי יעליחלה נמצא שברובם  כלכליתעצמאות במדדים שעוסקים ב

לאחר התהליך ש אן עולהמכ. ביחס לקריטריון ןרוג מצביינת דחו דומות יותר ביניהן מביהמשתתפות נה

. יותר אלא שהפכו לקבוצה הומוגנית ,רגו את הקריטריונים גבוה יותריבעמותה המשתתפות לא רק ד

 והשליטה ההתנהלות אופןנמצא הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית: האלה קריטריונים ה ארבעתב

 .וביחסים עם ילדיהן עבודה, למצוא כדי חברתיות ברשתות שימוש, חיים קורות כתיבת, הכספית

 השימוש :תרומתם לעצמאות הכלכלית מכרעתשמבחינת שלושת המדדים הראשונים אפשר לטעון 

ניתן לפנות אליהם שמקומות כדי למצוא מיומנות חשובה  הואעבודה  למצוא כדי חברתיות ברשתות
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 ,יםימול המעבידים הפוטנציאל מאפשרת להן להציג את עצמן החיים קורות כתיבת ;לקבלת עבודה

 הכספית והשליטה ההתנהלות כלים לשיפור אופןהקבלת  ;י עצמן באור חיובי יותרנבעי מעלה את ערכןו

 לנווט את הכספים שיתקבלו משכרן באופן שיעניק להן רווחה כלכלית. להן מאפשרת 

עדות בשני נתונים נוספים : זאת לפי התנהלות ושליטה בכספיםמבחינת פור שיהמחקר העלה כי חל 

בסוף  55%דיווחו כי הן נמצאות בחובות, לעומת  77%שמסרו המשתתפות. לפני תחילת התהליך 

 בסופו.  31%לעומת  ,ותיהןאטענו בתחילת התהליך שהכנסותיהן גדולות מהוצ 3%רק  .התהליך

ההערכה בממוצע הייתה טובה יותר הצביעו על כך ש ,הממד הרביעי, יחסים עם הילדיםממצאי 

השינויים החלים אצל המשתתפות בפן האישי  ואהבתחילת התהליך מאשר בסופו. הסבר אפשרי לכך 

פחות לוותר ועל דעתן יותר ידעו לעמוד ומכאן טחון, ינשים בהתהליך הקנה לוהמשפחתי בזמן התהליך. 

ם מחדש בעיני הדינמיקה ביחסי המשפחה, שינוי זה השפיע על מול ילדיהן.  כל בני שבהם מוצבה הא 

יתים את המתח בין בני המשפחה, שגרם למשברים שינוי זה העלה לע. בפרטוהילדים בכלל, הבית 

 .ולחיכוכים

רוח תהליך בהמהמשתתפות רכשו השכלה בעזרת  36%כי הראו לרכישת השכלה הנוגעים הממצאים 

פסיכותרפיה, הדרכה לגבי תעסוקה ברווח, השלמה תואר בתקשורת, קורס  , כגון:במגוון תחומים נשית

  מקצועי, לימודי אימון מקצועי לילדים, קוסמטיקה.

 עד תיבמידה בינונכי השיגו את המטרות שהציבו לעצמן בתחילת התהליך רוב המשתתפות הצהירו 

להשתלב בעבודה, עזרה סיוע בהקמת יוזמה עסקית, כלים . בין מטרות אלה היו מאודרבה מידה ב

  במציאת משרה מתאימה, התמדה ויציבות בעבודה וגם הכשרה מקצועית.

מאמץ מכוון, מעמיק ומתמיד לנהל פרידה מסודרת ולסכם את הקשר עם עושה  רוח נשיתצוות 

מאתגר במיוחד לשמור על מילוי של כל היה זה  . למרות מאמץ זה,המשתתפות, כחלק מובנה בתהליך

מצד בסיום התהליך בעמותה. פרידה אותו וממפים את מצב המשתתפות שאלוני הסיום, הבוחנים 

תופעה מוכרת בספרות המקצועית – צדדית־חדכמוה כ"התאדות" מילוי שאלון סיום בלי  המשתתפות

ים להתנהגות כזו של שיקומי עם אוכלוסיות מוחלשות. חלק מההסבר־העוסקת בקשר טיפולי

)כחלק מניסיון העבר שלהן של חרדת נטישה שלהן  התחושמצביעים על נעלמות בפרידה שהמשתתפות 

לפיכך  .הגורם המטפל מדומיינת ועתידית( מצדולו ) הן מעדיפות להיעלם לפני שיחוו נטישה :(בקשרים

הימנעות חלקן מאמצות מפרידה. ולהתחמק  ,כזומנסות להימנע מהכאב הכרוך בנטישה המשתתפות 

משאיר צוות העמותה כאסטרטגיה של התמודדות. תהא סיבת ההעלמות בסוף התהליך אשר תהא, זו 

 . ומכבד את בחירתןתמיד את הדלת פתוחה עבורן 

 התנסהקשיים למרות ושלה,  ערכה בראש סדר העדיפויותההעמותה שמה את ה ,דוחב שצויןכפי 

 .שאלוני המעקב בסיום התהליך בעמותהלמצוא דרך לשפר את תהליך מילוי 

 

  תמונת המצב של המשתתפות לאחר שנה מסיום התהליך ברוח נשית

מבין המשתתפות נראה כי  מעודדת. ךלת תמונה מורכבת אבמתקממצאים לגבי קבוצה זו מתוך ה

 ,זאתמהעובדות מקבלות זכויות סוציאליות. עם  76%־ו ,נתון מרשים ביותר – לא מועסקותהיו  10%רק 

את אשר להערכה עצמית בטענו שההכנסות גבוהות מההוצאות.  38%ורק  ,דיווחו שיש להן חובות 56%



34 
 

 ,לפי הקריטריונים המעידים על עצמאות כלכלית ויחסים עם שותפי תפקיד ובני משפחה ,מצבן כיום

 . מאודרבה במידה אלה במידה רבה והקריטריונים מרבית מהעומדות בשהן רובן העריכו 

המעידים הקריטריונים לאחר שנה לראות ש אפשר ,עתה סיימה את התהליך זהבהשוואה לקבוצה ש

עיד על עמידות תוצאות היותר. נתון זה יכול ל המוערכים בדרגה גבוהלכלית בממוצע כעל עצמאות 

שנערכו יונות ארן ה. מרוח נשיתתהליך שעברו בכלים שקיבלו בההתהליך ועל התעצמות חשיבותם של 

שחלה במצבן  אבל הן מרגישות את ההתקדמות ,רובן לא משתכרות ברמה גבוההכי עלה  הנשיםעם 

עידו הו ,ם גדוליםישינוי ששנה היא לא תקופה מספיקה לראותהמשתתפות הבינו  .תעסוקתי־הכלכלי

חיי הן ויחי ממשיכות לעבוד על שיפורו . כן העידו שהן עצמאיות יותרותקיבלו כלים להתמודד כי

 משפחותיהן.

 

 המתנדבות

 מול המשתתפות ה עבוד     

נים המעידים על עצמאות כלכלית חשובים ותקפים וכל הקריטריכי במחקר עלה  המתנדבותמטענות 

יונים לשלוש רחילקו את הקריטמשתתפת. עם זאת, הן כל רכי וצ החשיבות נמדדת לפיוכי  במידה שווה,

חיפוש עבודה, כישורים העוסקים בשימור  :עצמאות כלכליתקבוצות בהתאם לשלבים בתהליך לקראת 

 משרה קיימת, ומציאת עבודה ושימורה. 

חשיבותם של את המתנדבות ציינו כאן  .לשלב של חיפוש עבודהכאמור הקבוצה הראשונה מתייחסת 

 קכמו חיזו, למעביד הפוטנציאלי ןכישוריהעצמן ואת הכישורים המאפשרים למשתתפות להציג את 

לא תוכל להציג את עצמה ואת כישוריה. בלעדיהם שטחון העצמי והערך העצמי של המשתתפת, יהב

יותר המשתתפת תתקשה , בלי כישורים אלה כל כך חשובנושא  םיחסי ציבור הבו שבעולם  ,לדעתן

 ,דיגיטלית נותילמשתתפות אורי לצורך להקנותגם המתנדבות התייחסו תחת קבוצה זו למצוא עבודה. 

 התייחסהקריטריונים היה של ישנה. הקבוצה קורונה הוכיחה את חשיבותה עוד יותרהשבתקופת 

תקשורת כישורים כדוגמת על המתנדבות ו הצביע. בשלב זה כישורים העוסקים בשימור משרה קיימתל

 .מעמד במקום עבודהפרמטרים המסייעים להחזיק על כ ושליטה עצמיתסים עכניהול אישית, ־בין

 ,במודעות עצמית היכולת לעמוד בדרישות התפקיד קשורה אצל המשתתפות כיציינו  המתנדבות

לדעת לעמוד בדרישות לאורך זמן ולעבוד עליהן  לכישוריהן.ובעובדה שעליהן לחפש עבודה שמתאימה 

 חזיקה בה והחלה להרוויח.ההמשתתפת השיגה עבודה, בו ששלב עסקה באחרונה ההקבוצה  בצוות.

הם ניהול תקציב הבית וחשבון הבנק וש ,אחראית על משק הבית עכשיו היאעליה להבין שבשלב זה 

המתנדבות ציינו שהדיון על ההדגשים בין הקריטריונים שונה בין מנטוריות למאמנות.  .באחריותה

"מודל של קשר אותו הגדירו שנוסף במהלך הליווי כלי חשוב קיבלו לדעתן המשתתפות לכך, בנוסף 

 יטיב ותומך".מ

 והליווי שלהן תובנות על תהליך הכשרת המתנדבות

לא להיות ימד אותן ל בצורה טובה, תפקידאותן ל סכניה הקורס בתחילת הדרך ,לדעת המתנדבות

שהעבירו המתנדבות הדיווח החודשי . מןקידולובמשתתפות לתמיכה כלים והעניק להן טיות, ושיפ

מטרות מול הרצף שחידד את תהליך הליווי, ושהטיל סדר בהיה, לדעתן, אמצעי למנהלת התוכנית 
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אפשר היה  :מאודם יהמפגשים החודשיים בקבוצות קטנות מקצועיעוד סברו המתנדבות שהישגים. ה

לפי  .אליהםכללים שכדאי להיצמד התנהלות ו וכך ללמוד ולהפנים, ןלהציג דילמות ולפתור אות

 ,לא רק ידע העניקה הצוות המיומן של העמותהמ שקיבלומקצועית המקיפה וההדרכה ההמתנדבות, 

אף חשו המתנדבות מול המשתתפות. ן במילוי תפקיד מאודמה שעזר להן , אלא גם תמיכה רגשית

ההוקרה שהן מקבלות מצד צוות  כיובאותה מידה שהן תורמות,  נתרמות הן שבתפקידן בעמותה

 .מאוד אותן תהעמותה והמשתתפות מתגמל

  

 נקודות לשיפור

 נהלים והכלליםהחשוב להבליט את לדעתן ראשית,  :נקודות לשיפורכמה ציינו המתנדבות 

צוי לסמן מפגש משולש )מנהלת תוכנית, משתתפת ומנטורית( . שנית, ררוח נשית בפעילותים מרכזיה

לשמור על קשר  יששלישית,  קביעת המטרות ופיקוח מתמשך על התהליך.שם בתחילת התהליך ל

ולחשוב  – נמצאות בהמתנה או בהפסקהשגם עם אלה שאינן מלוות משתתפת ו – מנטוריותרציף עם 

 . לשמרן כחלק מהעמותהכדי על דרכים אחרות שביכולתן לתרום, וזאת 

יהיה ש. רצוי המלוות את אותה משתתפת לאורך התהליך מנטוריותיש צורך לבנות שותפויות בין 

שי ושניתן יהיה לנצל את ההון האנ כדימנטוריות המקצועיות ההתמתחות של העל תחומי נגיש מידע 

 . המשתתפות עוברותש תהליךהלשיפור ליצירת קשרים ו ,הקיים בין המתנדבות

לדאוג שתהיה יותר חשיפה ברשתות , אלימות כלכליתנגד על העמותה להמשיך את הקמפיין 

 . הנצפווב  הארץ בדרום להרחיב את פעילותה החברתיות וגם 

לגבי תוצאות התהליך  הבטחות בכל האמור בפיזורחשוב להיות צנועות וזהירות המתנדבות ציינו ש

העצמה, המשתתפות והמתנדבות כאחד חוות התהליך אומנם, לאורך . שלהן עם המשתתפות בעמותה

של  בסופו לעצמאות כלכליתהמשתתפת תגיע אין בכך להבטיח ש עוד: אךוית כלים יחברות, הקנ

 .כזולעצמאות ועליה להבין שזהו עוד שלב בדרך , תהליך

של משתתפות שמתאימות לעבור את התהליך  תןבחירהיא שהעלו המתנדבות נקודה נוספת 

, התהליך מותאם לנשים שיצאו ממעגל האלימות. רוח נשיתהקיימת ב השלפי התפיבעמותה. 

, מצב במערכת יחסים אלימהשעדיין נמצאות ישנן בעמותה משתתפות  בפועלהמתנדבות הדגישו כי 

בהרבה מקרים לדעתן . םנוספים וסבוכים יותר שעל העמותה והמתנדבות להתמודד עימקשיים היוצר 

 למתנדבת תמיכה מקצועית מספקת. ולהעניקעם מקרים אלו התמודד לא ערוכה להעמותה 

 

 מישור הקהילתיה 5.2

העסקית והציבור הרחב הקהילה העמותה פועלת תוך שיתוף פעולה נרחב עם הקהילה החברתית, 

. מאמצים אלה כוללים גיוס כלכליתהאלימות תופעת הבמטרה להרחיב את מעגלי המודעות והחשיפה ל

 103התקיימו  2020בשנת : הרצאות וסדנאותמערך הפעלת  ,ושימור של מתנדבות ובתי עסק ידידים

רוח , למרות משבר הקורונה, הפעילה 2020בשנת  .ומשתתפות משתתפים 4,000־הרצאות עם למעלה מ

  מבקרות. 1,000מעל וביקרו בו את בוטיק שמלות הכלה נשית 

, אלימות שאינה פיזית ובכלל זההשיח הציבורי בישראל בנושא אלימות נגד נשים, התרחב  2020בשנת 

מודעות על ידי העלייה בזו להסביר תופעה  אפשר. ידוע להם לפני כןגם בקרב אנשים שהנושא לא היה 

https://www.ruach-nashit.org.il/lectures
https://www.ruach-nashit.org.il/lectures
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אלימות בתקופת הקורונה, למקרי רצח שעלו לכותרות, אך גם לפעילות של ארגונים ושל משרד הרווחה. ל

המושג  2020בסוף שנת . תרומה מרכזית לשינוי השיחיש  רוח נשיתשל  הת, אין ספק שלפעילוכל אלהבתוך 

חשוב לומר קובעי מדיניות. בקרב הן ציבור הרחב קרב במבעבר, הן ת" שגור ומוכר יותר "אלימות כלכלי

במידה מסוימת את ממדי לאמוד אפשר בשלב הנוכחי  :קשה לאומדושתהליך ממושך  אשינוי תודעה הוכי 

 צורך לפתח כלים לאמוד את השינוי עצמו.קיים  אךחשיפת הציבור לתופעה של אלימות כלכלית, 

 

 מערכתיהמישור ה 5.3

בפרק זה נציג . השנים האחרונותארבע פעילות העמותה בתחום זה במהלך  ההנוכחי נסקר דוחב

תפקיד פעיל במסגרת  רוח נשיתבשנה זו מילאה  .2020במהלך שהתרחשה לפעילות התייחסות רק 

פעילויות משותפות של ארגוני חברה אזרחית, בעיקר בנושאים הקשורים לאלימות נגד נשים, אך גם 

תכופות בין  "זום"בנושאים שונים הקשורים לזכויות נשים בכלל. בתקופת הקורונה נערכו שיחות 

גם "שולחן ללה ונה כקודמו יוזמות משותפות שונות. פעילות הארגונים בתקופת הקורוהארגונים, 

 חברה אזרחית" )בהובלת נציגה בכירה ממשרד הרווחה ומנכ"לית שדולת הנשים(. –משותף ממשלה

 רוח נשיתנגד אלימות כלכלית, שתה הצעת חוק יהי 2020בשנת מערכתי ההמישור גולת הכותרת של 

ובקריאה  חקיקהעברה בוועדת השרים לענייני ובקידומה. ההצעה  ניסוחהמרכזי במילאה תפקיד 

של צוות  נערכו לגביה שני דיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט, בהשתתפות פעילהלאחר מכן ראשונה. 

משרד הרווחה, משרד המשפטים, ההצעה קיבלה את תמיכתם המלאה של . ומשתתפות עבר רוח נשית

קידום ההצעה הוקפא בשל הטלטלות בשלטון,  המשרד לשוויון חברתי, משטרת ישראל ובנק ישראל.

  ממשלה חדשה. שלכעת עם כינונה עם ההכרזה על פיזור הכנסת, והוא יימשך 

רוח שהם תוצר של אלימות כלכלית.  נשים עם חובותמערכה פעילות רבה גם לגבי בתחום המערכתי 

עם קליניקה משפטית העמותה הובילה, יוזמות כדי להתמודד עם תופעה מורכבת זו. קידמה כמה  נשית

. במסגרת פירעוןבמרכז האקדמי למשפט ולעסקים, מהלך של הטמעת חשיבה מגדרית בהליכי חדלות 

נציגי ממשלה, ארגונים ואקדמיה. נייר מדיניות המסכם תובנות השתתפו בו שכנס  2020זו נערך בשנת 

העמותה פעלה לבנקים  הקשר של חובותבוהמלצות ממהלך זה יוגש לקובעי מדיניות במשרד המשפטים. 

מנגנון ייחודי של במרכזים למניעת אלימות במשפחה. האמנה היא  הפיננסיתזמינות ההטמעת אמנת ל

רוח ביוזמת . לבנקים חובותושיש להן לנשים נפגעות אלימות  וכלים שיסייעהמציע המערכת הבנקאית 

גם לנשים בקהילה  2019הורחבה בשנת בקרב נשים הנמצאות במקלטים, האמנה, שכבר פועלת  נשית

עוד מרכזים. מדובר צורפו לאמנה  2020מרכזים למניעת אלימות במשפחה. בשנת  על ידיהנעזרות 

. הבנקיםואיגוד  על הבנקיםעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הפיקוח משרד המשותף עם מהלך ב

 ים.בוועדת היגוי העוקבת מקרוב אחר הטמעת האמנה במרכזמשתתפת העמותה אף 

בזכות . קואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדיםקואליציות ארגונים, ובהן ה כמהבהעמותה חברה 

 תרוח נשי .בביטוח הלאומי בוטל איסור כפל הקצבאותבתקופת משבר הקורונה , הקואליציהפעילות 

נשים עצמאיות, ופועלת להעלאת מודעות לקשיים המיוחדים העומדים מען יוזמות ל כמהאף קידמה 

 מקימות עסק. הבפני נשים 

. אג'נדה של האו"ם בישראל 2030להטמעת אג'נדה הפועלת ארגונים קואליציית בגם חברה  רוח נשית

, כדי להגיע לעולם בר 2030אליהם צריכות מדינות העולם לנסות להגיע עד שנת שיעדים  17זו קובעת 
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בכתיבת נייר עמדה שהגישה  רוח נשיתהשתתפה  2019קיימא מבחינה סביבתית וכלכלית. בשנת 

עסק בהשפעת שהקואליציה, מטעם נייר עמדה עוד להעמותה תרמה  2020הקואליציה לאו"ם. בשנת 

 שנה להחלטה 20באירועים לציון העמותה השתתפה  2020בשנת . 2030'נדה אגיישום משבר הקורונה על 

מכתבים כתיבת לה הצטרפאף קוראת לשלב נשים במוקדי קבלת החלטות. העמותה ש, של האו"ם 1325

בנושא מינוי נשים לתפקידים ציבוריים וייצוגן בוועדות ופורומים ממשלתיים. במהלך משבר רבים 

. אחת הצטרפה העמותה לעתירה נגד אי מינוי נשים לצוות המומחים למשבר הקורונה הקורונה,

נהל וועדה שהוקמה לנשים מקבוצות שונות באוכלוסייה מונו לשהתוצאות לפעולה זו הייתה 

 סטרטגיית יציאה מהמשבר.א

בכל  שיתרוח ניעילותה של פעילות בנוגע לבדוח מצטיירת תמונה חיובית תוארו מהנתונים שלסיכום, 

במדדים של ממש שיפור חל  ,לגבי המשתתפות שסיימו רק השנהבמישור הפרטני, . שנבחנו שוריםיהמ

אלו שסיימו את מבין  .מצבן ההתחלתילעומת  לקראת עצמאות כלכליתהתקדמותן המצביעים על 

מחזקים  הירת תמונה חיובית עוד יותר. נתונים אלימצט לפני שנה ת העמותהרעזבו את מסגשוהתהליך 

 ,תהליך ארוך טווחא יה נפגעות אלימותבקרב נשים כלכלית  השגת עצמאותגישתה של העמותה כי את 

נלמדים כלים בה שחממה  אהירוח נשית כי . הנתונים מראים והתפתחות לאורך זמן הבשלה ששדור

בדרך לעצמאות את הנשים  מחזקיםשולאורך זמן  נפתחיםשצנים הראשונים, יהנ קעיםבוראשוניים ו

 כלכלית. 

להדריך את  ןלהמאפשרים שמקבלות כלים ותמיכה בעמותה המתנדבות המחקר אף הראה כי 

 .בתהליך שהן עוברותוללוותן  המשתתפות

הפכה לשחקן מוכר  רוח נשיתי בשנים האחרונות כלטעון  אפשרמערכתי הוהקהילתי  יםבמישור

עצמאות כלכלית הבטחת בהיבטים של עיקר ומרכזי בתחום המאבק באלימות נגד נשים בישראל, וב

העמותה כיום, . רבה זוכה להכרה ולהערכה הבתחום זהעמותה . מומחיות נפגעות אלימות לנשים

מקבלת הזמנות לדבר בכנסים ובפורומים ו ,כלכלית אפיסטמית בנושא אלימות כסמכותיותר מוכרת 

חלק דומיננטי ומוביל בפעילות של ארגוני יש  רוח נשיתליתרה מכך, שונים ולהתראיין בתקשורת. 

 לאלימות כלכלית.בסוגיות משפטיות שונות הקשורות  עצתומתפקדת כיהיא ו ,הנשים בישראל
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 נספחים

הצעת חוק :1נספח 
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 שאלון קבלה  :2נספח 

 :___________אריךת                                                                                                                               
 :_________סידורי ' מס                   

 :___________תוכנית:____________מנהלת תוכניות
 

 ( שאלון קבלה) אישייםשאלון פרטים 

ומיועדים לשימוש , כל הפרטים שיימסרו על ידך במסגרת השאלון הינם מוגנים וחסויים: שמירה על סודיות

  *אנא הקפידי למלא את השאלון בשלמותו כולל שדות מסומנים ב  . בלבד" רוח נשית"עמותת 

 :_________________ז.ת        ______________ *: שם משפחה ______________*:שם פרטי

 : _______שנת עלייה_____             _________ *: ארץ לידה _____   __________*:תאריך לידה
 : ____הילדים המתגוררים עמך' מס  _____________*: ילדים וגילאים' מס_____   ___*:מצב משפחתי

 ________________: טלפון  __________________*:עיר:___________________ כתובת
 _________: ________________________דואר אלקטרוני________________ *:טלפון נייד

 
 ( ניתן לסמן כמה מטרות) ?מה מטרת הפנייה שלך אלינו .1

  בירור זכויות. 4לימודים  . 3העצמה  . 2כלכלי  . 1
 ( _____________________________________פירוט)אחר . 5 

 
 

 ?הפנה אותך לרוח נשיתמי  .2
 מרכז הזדמנות . 5ת משפחה /ה או קרוב/חבר. 4תקשורת   . 3מרכז סיוע לנשים . 2גורם טיפולי . 1    

 ___________________________________אחר  . 6      
 
 
 לא   .2כן       .1?       האם חווית אלימות .3

  :אם כן 
  בידוד חברתי .  7מילולית  . 6מינית  .  5נפשית . 4פיזית  . 3כלכלית  . 2רגשית  . 1: סוג האלימות     

 ( ( ________________________________________פרטי)אחר .    8      
 

 מקום עבודה .  4קרוב משפחה  . 3ילדות  .  2עבר  /בת זוג נוכחי /בן . 1 ?ממי חווית אלימות     
 ________________________________________( פרטי) אחר . 6אדם זר    . 5     
 

 בגרות . 3נערות    . 2ילדות   .1    ?          מתי חווית אלימות     
 
 לא.2___________   באיזו שנה   -כן     .1         ?      האם שהית במקלט          

 
 לא . 2כן      . 1 ? האם את בקשר עם הרווחה          

 
 טופלתי בעבר . 3  לא  . 2 כן   . 1    ?בקשר עם גורם טיפוליהאם מצויה  .4

 :הגורם הטיפולי
. 7רווחה   . 6מרכז לטיפול בהתמכרויות   . 5קופת חולים   . 4בריאות הנפש   .  3ב   "אלמ.  2מרכז סיוע   . 1

 ( __________________פרטי)אחר .  8קליניקה פרטית   
 

 _____________________________________________________________: פרטי איש קשר

 
 לא. 2כן    . 1?                     האם אובחנת 
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 _________________________לא    פירוט . 2כן    . 1   ?           האם נוטלת תרופות 

 _________________________פירוט  לא   . 2 כן   . 1?  האם קיימת מגבלת בריאות 
 

 אחר . 5דרוזית   . 4מוסלמית    . 3נוצרייה   . 2יהודייה   . 1 *:דת .5

 חרדית.4דתית   . 3מסורתית  .2חילונית  . 1 *:רמת דתיות .6

 לא. 2כן    . 1:  רישיון נהיגה .7

 ______________________________________פירוט : ידיעת שפות  .8

 * ?מהי השכלתך .9

 שנות לימוד 8 .1
 שנות לימוד 9-11 .2
 שנות לימוד ללא בגרות מלאה 12 .3
 בגרות מלאה .4
 :___________תואר ראשון               תחום .5
 :___________תואר שני ומעלה         תחום .6

 

 ? היכן את מתגוררת היום .10
 

. 6      דירת עמידר.5דירת מעבר . 4אחר  /חברה/חבר/אצל קרוב משפחה.3בשכירות  .2בדירה בבעלותך   1

 מקלט   

 ?האם את עובדת היום .11
 
 : _________סיום עבודה . ת(: ____________________ שנים)את לא עובדת ןכמה זמ  - לא .  1
 

 :_____________________________________ תחום ותפקיד  -    כן .   2
 

 ______ : __התחלת עבודה. ת( _____________________    בשנים)כמה זמן את עובדת    -        
 

 במידה רבה מאד  . 4במידה רבה  . 3במידה בינונית . 2במידה מועטה .  1: האם את מרוצה מהעבודה  -        
 

 : ________________________תאריך התחלת עבודה     -        
 

 ללא . 4תלוש וחשבונית   . 3חשבונית   . 2תלוש    . 1:   כיצד מקבלת שכר   -        
 
 גם וגם. 3עצמאית    . 2שכירה  . 1?  שכירה או עצמאית  -        

 
 לפי שעות. 3חלקית      . 2מלאה    .1:           היקף משרה  -        

 
 לא . 2 כן  .  1?   האם מקבלת זכויות סוציאליות   -        

 :האם בעלת מיומנויות מחשב .12

 לא.2 רשתות חברתיות , אינטרנט ,Word, Excel, email ( : לסמן)כן .  1    

 ? האם בשלוש השנים האחרונות השתתפת בהכשרה מקצועית או תעסוקתית כלשהיא .13
 

 לא     . 2____________________________________________________     כן  פירוט . 1       
 

 (אנא השלימי בסעיפים הרלוונטיים )מקורות הכנסה  .14
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 (סכום נטו  , ממוצע חודשי): סכום   מקור הכנסה

 
  הכנסה מעבודה 

  סיוע בשכר דירה

  מזונות ביטוח לאומי
  מזונות גרוש

 ( אחוזים וסכום) קצבת נכות

  השלמת הכנסה/הבטחת הכנסה

  הכנסה מנכסים

  :_______________________אנא פרטי , אחר

 
 ?האם הכנסותייך מכסות את כל הוצאותייך .15

 
 לא. 2  כן .1

 
 ?האם יש לך חובות .16

 
 לא .  2כן                    .   1      

 

 :אם כן
 ?באיזו מידה את מרגישה שיש לך ידע כיצד לכסות את החובות

 במידה מועטה או בכלל לא.  1
 במידה בינונית. 2
 במידה רבה. 3
 במידה רבה מאד . 4
 

 ?את פועלת כיום לכיסוי החובות, אם בכלל, באיזו מידה
 מועטה או בכלל לא במידה.  1
 במידה בינונית. 2
 במידה רבה. 3
 במידה רבה מאד. 4
 

 ?מהו גורם החוב 
 הלוואה. 1
 עסק.2
 בת זוג/בן. 3
 התנהלות שותפת. 4
 _____________________________________אחר . 5
 

 ? מהו גובה החוב

 מיליוני שקלים.4           מאות אלפי שקלים. 3 עשרות אלפי שקלים. 2 אלפי שקלים .1
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 :את הדברים הבאים, או אין לך, האם יש לך .17
 

 לא כן שורה  בכול אחת תשובה לסמן יש
 2 1 חשבון בנק עצמאי. 1

 2 1 קים לשימושך האישי'פנקס צ. 2

 2 1 כרטיס אשראי לשימושך האישי. 3

 2 1 תוכנית חיסכון בבנק. 4

 2 1 אפליקציות תשלום. 5

 
 (ניתן לסמן יותר מאחד) ?רוצה להשיגאילו דברים היית  .18

 סיוע במציאת משרה מתאימה. 2סיוע ברכישת כלים להשתלבות בעבודה  . 1
 קידום תעסוקתי. 5סיוע בהכשרה מקצועית  . 4סיוע בהתמדה ויציבות תעסוקתית  . 3
 ( ________________________________________פירוט)אחר . 7סיוע בהקמת יזמות עסקית  . 6

 
 ?:מהי מידת השליטה שלך בתחומים הבאים .19
 

מידה רבה  יש לסמן תשובה אחת בכול שורה

 מאד
 מידה רבה

מידה 

 בינונית
 , מידה מועטה מאד

 או בכלל לא
באופן ההתנהלות והשליטה הכספית 

 שלך 
4 3 2 1 

 1 2 3 4 בתכנון וארגון סדר יום 
ביכולת שלך להתמודד עם מצבי 

 משבר
4 3 2 1 

 1 2 3 4 לעשות שינוי ביכולת שלך
ביכולת ליצור קשרים חברתיים 

 חדשים
4 3 2 1 

 1 2 3 4 ביחסי אנוש עם עמיתים
בהתנהלותך עם המשפחה המורחבת 

 (הורים אחים ואחיות)
4 3 2 1 

 1 2 3 4 בת זוגך/ביחסים שלך עם בן
 1 2 3 4 ביחסים שלך עם ילדייך

 
 :הקשורים לתחום התעסוקהמהי מידת השליטה שלך בתחומים הבאים  .20
 

 
  

 
 יש לסמן תשובה אחת בכול שורה

במידה 

 רבה מאד
במידה 

 רבה
במידה 

 בינונית

במידה מועטה 

 , מאד
 או בכלל לא

 1 2 3 4 בכתיבת קורות חיים
 1 2 3 4 בשימוש באינטרנט כדי למצוא עבודה

בשימוש ברשתות חברתיות כדי למצוא 

 עבודה
4 3 2 1 

 1 2 3 4 העבודהביכולת להתמיד במקום 
ביכולת לעמוד בדרישות מסגרת העבודה 

 '(הגעה בזמן וכד)
4 3 2 1 

 1 2 3 4 ביחסי אנוש עם ממונים ובעלי סמכות
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 טופס ויתור סודיות
 

 
 :מ מאפשרת בזה לבא כוחי"אני הח

 'רוח נשית'עמותת 

 

ך או חוות דעת מקצועית הנחוץ לצורלטיפול שעברתי , ל הקשור למצבי הרגשי"כ הנ"י ב"לקבל כל מידע שיידרש ע

 .מכל גורם רלוונטי, טיפול בענייני

 

 ____________________ להעביר מידע אודותיי ל ' רוח נשית'בחתימתי להלן אני מאשרת לנציגת עמותת 

 . ובזאת פוטרת אתכן מחובת שמירת הסודיות המוטלת עליכן,  על  מנת לקדם את ענייני והטיפול בי

 

 

 תאריך 
 ____________________________    ريختا

Date    

 השם
 ____________________________  االسم

Name     

 מספר זיהוי 
 __________________________ رقم الهوية

I.D 

 

 
 

 חתימה
 ____________________________________________________________      توقيع  

Signature  
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 שאלון סיום :3נספח 

 
 אריך:___________ת                                                                                                                                   

 מס' סידורי :_________                

 וכנית:___________מנהלת התוכנית : ___________ת                                                                                      

  שאלון סיום

 שמירה על סודיות: כל הפרטים שיימסרו על ידך במסגרת השאלון הינם מוגנים וחסויים, ומיועדים לשימוש עמותת "רוח

  *נשית" בלבד. אנא הקפידי למלא את השאלון בשלמותו כולל שדות מסומנים ב 

 

 _______________  ת.ז: _________________*____________שם משפחה: *שם פרטי:

 ______ מס' הילדים המתגוררים עמך: ____ *__________מס' ילדים וגילאים: *:מצב משפחתי

 טלפון:___________________________*כתובת:__________________________ עיר:

 ________________דואר אלקטרוני: ______________________________ *טלפון נייד: 

 

 היכן את מתגוררת היום? .1

 

 קלט    מ. 6. דירת עמידר    5. דירת מעבר 4.אצל קרוב משפחה/חבר/חברה/אחר  3.בשכירות  2.בדירה בבעלותך  1

 

 האם את עובדת היום? .2

 

 ת. סיום עבודה ________ מה זמן את לא עובדת: ___________________כ  -  לא

 __________________ תחום ותפקיד:___________________ -כן  

 ___התאריך התחלת עבודה : ______________ -ת )בשנים(   כמה זמן את עובד -     

 . במידה בינונית 2.  במידה מועטה או בכלל לא  1האם את מרוצה מהעבודה:  -

 . במידה רבה מאד  4. במידה רבה  3                                     

 מעבר לעבודה מקדמת ?   כן / לא / לא ידוע  -

 . ללא 4. תלוש וחשבונית   3. חשבונית    2. תלוש     1כיצד מקבלת שכר :     -

 . גם וגם3. עצמאית     2. שכירה   1שכירה או עצמאית?   -

  . לפי שעות3. חלקית       2.מלאה     1היקף משרה:             -

 . לא2.  כן   1האם מקבלת זכויות סוציאליות ?    -

 

 ב:האם בעלת מיומנויות מחש .3

 .לא2 אינטרנט, רשתות חברתיות  ,Word, Excel, email .כן )לסמן( :   1    

 

 ? האם בשלוש השנים האחרונות השתתפת בהכשרה מקצועית או תעסוקתית כלשהיא .4

 

 . לא     2. כן  )פרטי:_______________________________________(     1       

 

 )אנא השלימי בסעיפים הרלוונטיים( מקורות הכנסה  .5

 

 )ממוצע חודשי, סכום נטו  (סכום  :  מקור הכנסה

 

 הכנסה מעבודה 

 

 

 סיוע בשכר דירה

 

 

 מזונות ביטוח לאומי

 

 

  מזונות גרוש
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 קצבת נכות

 

 )אחוזים וסכום( 

 הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה

 

 

 הכנסה מנכסים

 

 

 __________________אחר, אנא פרטי : 

 

 

 

 האם יש לך חובות? .6

 .  לא 2.   כן                    1      

 

 אם כן:

 באיזו מידה את מרגישה שיש לך ידע כיצד לכסות את החובות?

 .  במידה מועטה או בכלל לא1

 . במידה בינונית2

 . במידה רבה3

 . במידה רבה מאד 4

 

 

 החובות?באיזו מידה, אם בכלל, את פועלת כיום לכיסוי 

 .  במידה מועטה או בכלל לא1

 . במידה בינונית2

 . במידה רבה3

 . במידה רבה מאד4

 

 מהו גורם החוב ?

 . הלוואה1

 .עסק2

 . בן/בת זוג3

 . התנהלות שותפת4

 . אחר _____________________________________5

 

 מהו גובה החוב? 

 אלפי שקלים .2

 עשרות אלפי שקלים .3

 מאות אלפי שקלים .4

 מיליוני שקלים .5

 

 

 . לא2       .  כן1     האם הכנסותייך מכסות את כל הוצאותייך? .7

 

 . טופלתי בעבר 3.  לא         2. כן          1               האם מצויה בקשר עם גורם טיפולי? .8

 הגורם הטיפולי:       

 . מרכז לטיפול 5. קופת חולים   4. בריאות הנפש    3.  אלמ"ב   2. מרכז סיוע   1           

 ______________ (. אחר )פרטי 8. קליניקה פרטית   7. רווחה   6בהתמכרויות                  

 פרטי איש קשר: __________________________________________________     
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 , את הדברים הבאים:האם יש לך, או אין לך .9

 

 לא כן שורה  בכול אחת תשובה לסמן יש

 2 1 . חשבון בנק עצמאי1

 2 1 . פנקס צ'קים לשימושך האישי2

 2 1 . כרטיס אשראי לשימושך האישי3

 2 1 . תוכנית חיסכון בבנק4

 2 1 אפליקציות לתשלום .6

 

 . לא2. כן    1:  רישיון נהיגה .10

   האם עברת תהליך יסודי של .11

 .  בירור זכויות    כן /  לא 1                    

  .  ניהול תקציב   כן  /  לא 2                    

 . במידה בינוני2. במידה מועטה או בכלל לא 1?    האם השגת את מטרתך .12

 . במידה רבה מאד  4. במידה רבה     3                                        

 ? )ניתן לסמן יותר מאחד(איזה מטרות השגת  .13

 . סיוע במציאת משרה מתאימה2. סיוע ברכישת כלים להשתלבות בעבודה  1

 . קידום תעסוקתי5. סיוע בהכשרה מקצועית  4. סיוע בהתמדה ויציבות תעסוקתית  3

 ________________________________________ . אחר )פירוט(7. סיוע בהקמת יזמות עסקית  6

 

 ישה שהשגת את הדברים שרצית כשהתחלת את התהליך ברוח נשית?האם את מרג .14
______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 השליטה שלך בתחומים הבאים?: מהי מידת .15

 

מידה רבה  יש לסמן תשובה אחת בכול שורה

 מאד
 מידה רבה

מידה 

 בינונית

 מידה מועטה מאד, 

 או בכלל לא

באופן ההתנהלות והשליטה הכספית 

 שלך 
4 3 2 1 

 1 2 3 4 בתכנון וארגון סדר יום 

ביכולת שלך להתמודד עם מצבי 

 משבר
4 3 2 1 

 1 2 3 4 שינויביכולת שלך לעשות 

ביכולת ליצור קשרים חברתיים 

 חדשים
4 3 2 1 

 1 2 3 4 ביחסי אנוש עם עמיתים

בהתנהלותך עם המשפחה המורחבת 

 )הורים אחים ואחיות(
4 3 2 1 

 1 2 3 4 ביחסים שלך עם בן/בת זוגך

 1 2 3 4 ביחסים שלך עם ילדייך
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 לתחום התעסוקה:מהי מידת השליטה שלך בתחומים הבאים הקשורים  .16

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לסמן תשובה אחת בכול שורה
במידה 

 רבה מאד

במידה 

 רבה

במידה 

 בינונית

במידה מועטה 

 מאד, 

 או בכלל לא

 1 2 3 4 בכתיבת קורות חיים

בשימוש ברשתות חברתיות כדי למצוא 

 עבודה
4 3 2 1 

בשימוש ברשתות חברתיות כדי למצוא 

 עבודה
4 3 2 1 

 1 2 3 4 העבודהביכולת להתמיד במקום 

ביכולת לעמוד בדרישות מסגרת העבודה 

 )הגעה בזמן וכד'(
4 3 2 1 
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 שאלון תיעוד מעקב שנתי :4נספח 

       ____תאריך :  ______                                                                  תיעוד מעקב שנתי קצר

 __________סידורי:___________                                                                             מנהלת תוכנית: _מס' 

 עורכת השאלון : ________________

 שמירה על סודיות: כל הפרטים שיימסרו על ידך במסגרת השאלון הינם מוגנים וחסויים, ומיועדים לשימוש עמותת "רוח

 נשית" בלבד.

 שם משפחה: __________________ שם פרטי:______________

 _________________________ *עיר: 

 דואר אלקטרוני:  ___________________________מספר טלפון:___________________________

 ?עובדת היום

 ם עבודה _________עובדת)שנים(  : ________ ת. סיולא אם לא, כמה זמן       כן / לא    .1

 תחום _________________________________________    תפקיד _______________ .2

 כמה זמן את עובדת )שנים(   __________________ ת. התחלת עבודה _______________ .3

 היקף משרה :משרה מלאה/חלקית/לפי שעות .4

 עצמאית / שכירה  .5

 . ללא 4תלוש וחשבונית  .3. חשבונית 2. תלוש 1כיצד מקבלת שכר ?  .6

 סכום הכנסה מעבודה ? __________ .7

 האם את מרוצה מהעבודה ? .8

 . במידה רבה מאד  4. במידה רבה  3. במידה בינונית 2במידה מועטה . 1 

 האם עברה לעבודה מקדמת ? כן/ לא/ לא יודע .9

 מקבלת זכויות סוציאליות )פנסיה, קרן השתלמות(? כן/לא   .10

 

 ? בקשר עם גורם טיפולי
 . כן / לא /טופלתי בעבר1

מרכז סיוע, אלמ"ב, בריאות הנפש, קופת חולים,  מרכז לטיפול בהתמכרויות, רווחה, קליניקה פרטית, אחר +  –. גורם טיפולי 2

 פירוט__________________________________

 

 ? שינוי במצב משפחתי

 . כן /לא    פירוט ________________________1

 יפור בעקבות השינוי ? כן/ לא/ לא יודע. האם חל ש2

 

 כן /לא     ? שינוי בדיור

ידר  . דירת עמ5. דירת מעבר 4. גרה אצל קרוב משפחה/חבר/חברה/אחר  3.מתגוררת בשכירות  2.מתגוררת בדירה בבעלותך  1

 . מקלט6

 . האם חל שיפור בעקבות השינוי ? כן/ לא/ לא יודע2. 2

 

 ?  מאז סיום התהליך אצלנו רה מקצועית או תעסוקתית כלשהיאהשתתפת בהכש -שינוי בהשכלה

 . כן / לא  פירוט ________________________________________________________1

 

 )שינוי ושיפור לבדוק מול המעקב האחרון( מקורות הכנסה 

 סכום  : )ממוצע חודשי, סכום נטו  ( מקור הכנסה

  הכנסה מעבודה 

  דירהסיוע בשכר 

  מזונות ביטוח לאומי

  מזונות גרוש

 )אחוזים וסכום(  קצבת נכות

  הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה

  הכנסה מנכסים

  אחר

 

 אם נמצאת בחל"ת? כן/ לא מה גובה הקצבה?_____________
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 כן / לא ?   האם הכנסותיך מכסות את כל הוצאותיך

 

 ? האם יש לך חובות 

 כן /לא  .1

 הלוואה, עסק, בן/בת זוג, התנהלות שותפת, אחר: _________________________ גורם החוב : .2

 מליונים -4מאות אלפי  -3שרות אלפי ע -2לפי שקלים א -1מה גובה החוב ? __________  .3

 . במידה רבה מאד  4. במידה רבה  3. במידה בינונית 2. במידה מועטה 1באיזו מידה פועלת לכיסוי חובות?  .4

 . במידה רבה מאד4. במידה רבה  3. במידה בינונית 2. במידה מועטה 1יש ידע לכסות חובות? באיזו מידה  .5

 

פליקציות : חשבון בנק עצמאי, פנקס צ'קים לשימושך האישי, כרטיס אשראי לשימושך האישי, תוכנית חיסכון בבנק, א האם יש לך

 תשלום

 

 : קהמהי מידת השליטה שלך בתחומים הבאים הקשורים לתחום התעסו

 

 

 

מידת 

  : השליטה שלך בתחומים הבאים
 

מידה רבה  

 מאד
 מידה רבה

מידה 

 בינונית

 מידה מועטה מאד, 

 או בכלל לא

     באופן ההתנהלות והשליטה הכספית שלך 

     בתכנון וארגון סדר יום 

     שלך להתמודד עם מצבי משברביכולת 

     ביכולת שלך לעשות שינוי

     ביכולת ליצור קשרים חברתיים חדשים

     ביחסי אנוש עם עמיתים

בהתנהלותך עם המשפחה המורחבת 

 )הורים אחים ואחיות(
    

     ביחסים שלך עם בן/בת זוגך

     ביחסים שלך עם ילדייך

     

בעולם / באנשים ביכולת לתת אמון 

 קרובים או רחוקים
    

 
 
 

 ימולא על ידי עורכת השאלון –שיפור במדדים 

 בית /אישי
 מידה רבה מידה רבה מאד

מידה 

 בינונית

 מידה מועטה מאד, 

 או בכלל לא

     שיפור בניהול משק בית

     שיפור ביחסים במשפחה

     שיפור באמון

     שיפור ביכולת לעשות שינוי

     חברתי

 

 

במידה רבה 

 מאד
 במידה רבה

במידה 

 בינונית

 במידה מועטה מאד, 

 או בכלל לא

     בכתיבת קורות חיים

     בשימוש באינטרנט כדי למצוא עבודה

בשימוש ברשתות חברתיות כדי למצוא 

 עבודה
    

     ביכולת להתמיד במקום העבודה

ביכולת לעמוד בדרישות מסגרת העבודה 

 וכד'()הגעה בזמן 
    

     ביחסי אנוש עם ממונים ובעלי סמכות

     יכולת לגשת לראיון עבודה
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     שיפור במעגלי תמיכה

     יותר בוטחת באנשים ובסביבה

     שיפור ביכולת להתמודד עם מצבי משבר

 עבודה  
 מידה רבה מידה רבה מאד

מידה 

 בינונית

 מידה מועטה מאד, 

 או בכלל לא

     עובדת בעבודה מקדמת

     שיפור תנאים

     שיפור משכורת

     לימודים

     לימודיםהתחילה 

     סיימה לימודים,

     מיישמת את הלימודים

     שינתה תחום עיסוק בעקבות הלימודים

 

 
 הערות נוספות:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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 ראיונות עם משתתפות :5נספח 

 מתווה לראיון משתתפות "רוח נשית" 

 הקדמה

ם טובים, שמי אנאבל פרידלנדר אני.... ראשית תודה על הזמן שאת מקדישה על מנת לשוחח איתי על יצהרי

על מנת לקבל תמונה כוללת ולהפיק תובנות על הפעילות  רוח נשיתנת אותך כמשתתפת בי. אני מראירוח נשית

רוח קורת שלך על ידרך העיניים שלך. נשמח מאוד שתשתפי אותי בכל תפיסה, תובנה וגם ב נשיתרוח של 

 כדי שנוכל ללמוד לשפר את מה שטעון שיפור ולשמור את כל מה שראוי לכך. נשית

אלא נקודות מבט. את מוזמנת לשתף אותי בכל דבר  ,אין תשובות נכונות או לא נכונות :כל מה שתגידי נכון

מעוניינות ללמוד על נקודות החוזק והחולשה של העמותה  רוח נשיתשחשוב לך לשתף אותי. זכרי שאנחנו ב

  וכל פיסת מידע מועילה לנו ביותר.

 חשוב לי לציין שלגבי כל מה שאת אומרת לי מובטחת סודיות מוחלטת. 

 ובכן, בואו נתחיל. 

 תהיכרו .1

 שם: 

 מצב משפחתי:

 ילדים:

 עיר מגורים:

 מתי השתתפה ברוח נשית:

הכרה והבנה מטרת השמתתפת בהצטרפותה ל"רוח  נשית" והערכתן לתרומה של  .2

 .רוח נשית ליעדים שלה לקראת עצמאות כלכלית

 היגד
כלל לא 

 חשוב לי

לא חשוב 

 לי

לא כל כך 

 חשוב לי

 די חשוב

 לי
 חשוב לי

חשוב 

לי  

 בהחלט

 ילהציג את כישורייכולת  .1

 םילמעבידים פוטנציאלי
1 2 3 4 5 6 

 שימוש ברשתות .2

 חברתיות  למציאת עבודה
1 2 3 4 5 6 

   יכולת לעמוד בדרישות  .3

 מסגרת עבודה      
1 2 3 4 5 6 

 ניהול תקציב משק בית  .4

 
1 2 3 4 5 6 

 התנהלות מול הבנק .5

 
1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 שימוש מבוקר בכרטיס השראי  .6

לעמוד בדרישות מסגרת  יכולת  .7

 העבודה
1 2 3 4 5 6 
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 למה הגעת לרוח נשית ומה היעדים שהיו לך בהצטרפות לעמותה? .א

 .לדעת מה את חושבת עליהם .ב

 

באיזו מידה ההשתתפות במסגרת "רוח נשית" תורמת או לא ליעדים שצויינו  .3

 .את יכולה להוסיף יעדים נוספים שלא צויינו ?בפעילות הקודמת

 

באיזו מידה השתתפותי ב"רוח נשית" תורמת ליכולתי להציג את כישורי למעבידים  .1

 ים?יפוטנציאל

 

 

 

 השתתפותי ב"רוח נשית" תורמת לי לשימוש ברשתות חברתיות למציאת עבודה?באיזו מידה  .2

 

 

 

 

 באיזו מידה השתתפותי ב"רוח נשית" תורמת ליכולתי לעמוד בדרישות מסגרת עבודה? .3

 

 

 

 לי לניהול תקציב משק בית? מידה השתתפותי ב"רוח נשית" תורמתבאיזו  .4

  

 

 

  להתנהלותי מול הבנק? באיזו מידה השתתפותי ב"רוח נשית" תורמת .5

 

 

 

תורמת 
בהחלט

תורמת
קצת 
תורמת

לא 
תורמת 

כלל

תורמת 
בהחלט

תורמת
קצת 
תורמת

לא 
תורמת 

כלל

תורמת 
בהחלט

תורמת
קצת 
תורמת

לא 
תורמת 

כלל

תורמת 
בהחלט

תורמת
קצת 
תורמת

לא 
תורמת 

כלל

תורמת 
בהחלט

תורמת
קצת 
תורמת

לא 
תורמת 

כלל
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 סיכום .4
 4אילו היינו צריכות להשיק קמפיין תקשורתי לתמיכה בפעילותה של "רוח נשית" מה הם  .א

ומה הם הדברים שהינו מעדיפות לא  ,בקמפייןהדברים שהינו צריכות להבליט ולספר עליהם 

 ?לפרסם או שאינם קיימים

 

 דברים טובים פחות דברים טובים

  

  

  

  

  

 

לבסוף תגידי מילה שמבחינתך קשורה להשתתפותך ב"רוח נשית": מה זה  .ב

  בשבילך "רוח נשית"?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________. 
 


