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I believe in life 
Twenty-two-year-old Rina wants to enroll in a university 

preparatory course so that she can eventually study 

physiotherapy – an aspiration worthy of Rina’s courage, 

endurance and unstoppable optimism. After all, she survived 

the hardships of the loss of her mother as a young child, 

making Aliyah from Ethiopia a few years later at the age 

of 14, the subsequent move into the 

unwelcoming home of her estranged 

father’s new family, and then the 

repeated abuse of a member of that 

family. Six years later, trying to escape 

from her attacker, Rina fell from the 

apartment’s fourth-storey window 

and suffered multiple injuries. She 

was rushed to the hospital where 

she underwent several complicated 

operations and a prolonged period 

of physical rehabilitation. Rina eventually regained most of 

her mobility but was forced to wear a complicated brace on 

her shattered thigh and was urged by her doctors to use a 

treadmill at home every day. 

But Rina had neither a treadmill nor a home to return to, 

and so she was referred to the Jerusalem Shelter; here, with 

the help of our trained staff and dedicated volunteers, Rina 

began a period of emotional rehabilitation. The first step was 

obtaining a treadmill for her: An email inquiry among Woman 

to Woman’s scores of volunteers brought us the exercise 

equipment within 2 days. Next, one of our volunteers 

became her private tutor so that she could complete her 

bagrut – matriculation – examinations. The day she learned 

she had passed the last of her exams was a moving day for 

everyone in the Shelter. Rina: “I want to thank everyone who 

stood by me and supported me during this difficult period. 

Despite everything I went through, I do believe in life, and in 

myself, and I sincerely hope to attain my dreams.”

Woman to Woman

Newsletter Summer 2012 P.O.B. 10403, Jerusalem 91103 | www.jerusalemshelter.org.il | jshelter@netvision.net.il

Jerusalem Shelter for Battered Women

I want 
to thank 

everyone who 
supported 
me during 

this difficult 
period

שנה טובה!

רופאיה של רינה המליצו על תרגול יומי לשיקום הרגל הפצועה. בקרוב 
תחל בהשלמת לימודים כדי שבעתיד תוכל ללמוד פיזיותרפיה

Rina’s doctors recommended daily exercise to help heal her 
injury. In the future, she wants to study physiotherapy

 The women, children, volunteers and staff of Woman to Woman
 extend their best wishes for a

HAPPY NEW YEAR!
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It has been a year since Woman to 

Woman inaugurated a new cluster 

of Halfway House apartments in 

Asheklon, expanding the innovative 

program that began 21 years ago 

in Jerusalem for women who had 

concluded their stay in battered 

women’s shelters. The steep rents and 

overall high cost of living in Jerusalem 

have always been problematic, and the 

decision to go outside Israel’s capital 

allows more women access to the 

many benefits of the program. 

Ashkelon was chosen after a 

thorough examination of several 

cities in the periphery, taking into 

account job accessibility, rental 

costs, demographic factors, and 

the quality of social services. The 

Ashkelon cluster currently includes 

three apartments where four women 

and their children live. By the end 

of the summer a fourth apartment 

will be in operation, a new home 

for two additional women and 

their children. To meet the new 

needs, we supplemented our staff 

with a social worker who lives in 

Ashkelon, whose duties include 

regular case work and leading a 

future mutual support group for the 

women in all four apartments. 

Fo rmer  Je rusa lem She l t e r 

resident Maya moved into the first 

Ashkelon apartment in January: 

“When it came time to leave the 

Shelter, I really worried about the 

future; I wasn’t sure I’d be able to 

make a decent living for me and my 

family. But my case worker helped 

me through all the steps, from the very beginning, and today 

I’m much more confident. It wasn’t easy, but I’m glad I 

decided to live in Ashkelon – the people are welcoming, it’s 

easier to find work, and I can almost make ends meet on my 

salary!” 

The Ashkelon apartment cluster is the newest addition to 

Woman to Woman’s innovative second-stage housing project, 

which began in 1991 with a single apartment in Jerusalem. 

The framework of ongoing support and assistance to women 

who have gone through a stay in a battered women’s shelter 

has been an empowering tool for the scores of women 

who have gone on to successful 

integration into communities all over 

the country. On the basis of this 

program, in January 2009 Woman to 

Woman was awarded the prestigious 

Knesset Speaker’s Quality of Life 

Prize for its contribution to society 

and the community in combating 

domestic violence.

The Ashkelon housing cluster has 

been officially recognized by the 

Ministry of Social Affairs, entitling it 

to partial funding for the operating 

costs of two of the apartments. 

Nahum Itzkovitch, Director General 

of the Ministry: “The Ashkelon 

apartment cluster exemplifies our 

unceasing endeavor to learn from 

accumulated professional experience 

and adapt it to the present reality. I 

am delighted to give the project our 

blessing. I have no doubt that the 

women and children participating in 

the project are in very good hands.” 

We also extend our thanks to 

the Dan and Gloria Schusterman 

Foundation in the United States 

whose generosity has helped make 

this dream a reality.

אשקלון — העיר נבחרה לאחר בדיקה שהתייחסה לאפשרויות 
תעסוקה, לגובה שכר הדירה ולאיכותם של שירותי הרווחה

Ashkelon – The city was chosen after a thorough 
examination of several cities in the periphery, 

taking into account job accessibility, rental  
costs, demographic factors, and the quality of 

social services

New halfway housing cluster in Ashkelon
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Celebrating a Special Occasion?
Looking for a birthday or anniversary gift?

Why not mark the event with a contribution to the  

Jerusalem Shelter for Battered Women?

We send certificates acknowledging 

such donations to those you want to honor. 

Contact us for details.

 מחפשים רעיון למתנה? 
אירוע משמעותי בחייכם מתקרב?
 ניתן לציין ימי הולדת, בר/בת מצווה, ימי נישואים, 

 ערבי זמרה או כל אירוע משמעותי בחייכם ובחיי הקרובים לכם, 
באמצעות תרומה לעמותת "אישה לאישה". 

 נשמח למסור פרטים נוספים למעוניינים 
לכבד אחרים בתרומה ולהעניק להם תעודת הוקרה.
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the different courses. We took advantage of the activity to 

introduce the children to concepts of healthy nutrition and a 

balanced diet. 
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New York, New York
On May 9, 2012 – Lag Be-Omer – Israel’s popular HaDag 

Nahash band performed at a benefit concert hosted by 

friends of Woman to Woman at City Winery in New York City. 

The concert, our first public outreach to potential supporters 

overseas, was part of our ongoing effort to raise funds and 

awareness for the Jerusalem Shelter. 

The event generated excitement and proved quite 

successful. Before the performance the audience viewed a 

presentation of photos from daily life at the Shelter coupled 

with stories and quotations from the residents. Jerusalem 

Shelter Director, Miri Benshalom Dor, represented us at the 

event and conveyed our thanks and the appreciation of the 

residents, who had been very touched by the knowledge that 

their lives were the focus of interest in far-away New York. 

HaDag Nahash debuted as a local Jerusalem band in 1996 

and their popularity has grown since then to encompass all 

of Israel and even the United States. The band walks the 

fine line between popularity and social protest, vocally 

promoting equality and civil rights to the sound of hip  

hop, reggae, rock and funk music – a veritable soundtrack 

for the local struggle against racism, violence and corruption. 

And a natural musical match for Woman to Woman in its 

efforts to empower victims of abuse. Sha’anan Street, the 

band’s lead singer: “As a native Jerusalem band, it’s extra 

special for Hadag Nahash to be adding its voice to the 

campaign to raise support for the Jerusalem Shelter. Sadly, 

in Israel too, the phenomenon of domestic violence has 

not been eradicated. But luckily organizations like Woman 

to Woman exist. This amazing enterprise deserves all the 

support it can get.”

The Jerusalem 
Shelter is 

an amazing 
enterprise  

that deserves  
all the  

support  
it can get

  HaDag Nahash and the band’s lead singer, Sha’anan Street (right)  להקת "הדג נחש" )משמאל( והסולן, שאנן סטריט

At the tail end of the Shavuot vacation, what could have been 

just one more lunch at the Shelter became a very special one: 

It was “catered” entirely by the children 

staying in the Shelter with their mothers. 

The original idea was that of Andi, 

director of our Children’s Center; she 

suggested that the children prepare 

lunch one day, not just for themselves, 

but for the entire Shelter, residents and 

staff alike. The idea was enthusiastically 

received and the children were quick 

to set about making it happen. Miriam 

wanted couscous, her favorite dish. Eli 

wanted French fries. Yaron had already 

rolled up his sleeves to make pasta. And 

Yona – well, she only likes rice. And 

so under staff supervision, a healthy 

and varied luncheon menu was drawn 

up and the dishes were animatedly prepared and served. 

The kids also made and decorated signs with the names of 

Kids in the kitchen

At home my 
mom didn’t 
let us cook 
because she 
was afraid 

we’d mess up 
the kitchen 
and then 
our dad 

would get mad



אישה לאישה

The Israeli Ministry of Social Affairs helps us meet 

almost half of Woman to Woman’s annual budget. We 

depend on the generosity of the public to meet the 

other half. Please help ensure our continued work and 

send your donation to: 

Woman to Woman 
POB 10403, Jerusalem 91103, Israel

jshelter@netvision.net.il

USA: Tax-deductible contributions from the USA  

can be made via: PEF Israel Endowment Funds, Inc. 
317 Madison Avenue, Suite 607, New York, NY 10017  

Tel. 212-599-1260  Fax. 212-599-5981 

pefisrael@aol.com

Please include a note designating the gift to  

‘Woman to Woman – The Jerusalem Shelter for 

Battered Women’ (Amuta # 580007409).

Donations

Thank You 
Woman to Woman gratefully acknowledges 

the support of: Coca Cola Israel, Clore Israel 

Foundation, Dan and Gloria Schusterman 

Foundation, Jerusalem Foundation, Jewish 

Federation of Greater Middlesex County, NJ, 

Matan – Investing in the Community, National 

Council of Jewish Women, PEF Israel Endowment 

Funds, Spira Fund, Steinhardt Family Foundation, Israel, 

UJA Federation of New York, and all our generous 

private donors. Apologies to anyone we may have 

inadvertently omitted. 

Special thanks to:
Hamutal Appel – for recommending a donation to the Shelter in lieu of her fees 

Tamar and Dr. Ze’ev Bergman – for referring their golden anniversary gifts to the Shelter 

Yoram Cohen – for the generous donation in memory of his dear wife the late Miriam Cohen 

Ruth Dayan – for referring her birthday gifts to the Shelter, and in memory of her dear friend, and ours,  

the late Betty Shiloah 

The Egalitarian Minyan in Bak’a – for their generous donation for summer activities for our children 

Professor Avigdor Shenan – for referring his honorarium to the Shelter 

Miriam Shomrat – for referring her birthday gifts to the Shelter 

Sophie Tulkoff and her family – for the constant and successful efforts to increase the ranks of Shelter  

supporters, and for being the moving spirit behind the New York event to raise funds and awareness  

for the Shelter (see Newsletter item New York, New York) 

Michal Zacksenberg – for contributing her birthday gifts toward the costs of summer camp for our children 

Professor Ari Zimran – for referring his birthday gifts to the Shelter 

An anonymous donor – for the generous donation that allowed us to buy a video camera for the Children's Center

Tali, a woman in the Shelter: “I was so excited to see my 

kids working in the kitchen. As long as I can remember, I’ve 

been preparing my own meals. This time I could lean back 

and enjoy watching my children look after everything!” One 

of the kids told us that “At home my mom didn’t let us cook 

because she was afraid we’d mess up the kitchen and then 

our dad would get mad. It was great preparing all the different 

dishes. Everything was delicious, and afterwards we even 

cleaned the dining room up.”

Indeed, everything was delicious, and the young chefs 

earned a lot of praise. The mothers were proud of their 

children and enjoyed a few hours of grace – and of course 

recommended a repeat performance!
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 בשנת 2011-12 שהו במקלט ובדירות המעבר 130 ילדים. 
תודתנו נתונה לידידינו שתרומתם הנדיבה סייעה בידינו 

 להעניק לילדים פעילויות העשרה, טיפול וחינוך 
 במסגרת בית הילדים השוכן במקלט. 

בתמונות: ביקור בגן החיות התנ"כי ובעיר הקרח בירושלים 

A total of 130 children stayed at the Shelter 
and Halfway House in 2011–12. We extend 

sincere thanks to our friends whose generous 
contributions allowed us to provide them  

with care, education and enrichment activities 
within the Shelter’s Children's Center.  

In the photos: Our children visit the Jerusalem 
Biblical Zoo and the Jerusalem Ice Festival

אישה לאישה



בחופשת אסרו חג שבועות התקיימה במקלט ארוחת צהריים מרגשת 
ומיוחדת במינה, כולה פרי עמלם של ילדי המקלט.

אנדי, מנהלת בית הילדים, הציעה את הרעיון: במקום הנשים, את 
ארוחת הצהריים הפעם יכינו הילדים ולא רק עבור עצמם, אלא עבור 
כל באי הבית. הרעיון התקבל בהתלהבות והילדים מיהרו לתכנן את 
הארוחה. מרים הציעה להכין קוסקוס, כי זה המאכל האהוב עליה; אלי 
היה בעד צ'יפס; ירון כבר הפשיל שרוולים 
להכנת פסטה ויונה — היא אוהבת רק אורז. 

בהנחיית הצוות, נבנה תפריט עשיר ובריא. 
ידע אודות מרכיבי  נוצל להקניית  האירוע 
המזון והחשיבות של תזונה מאוזנת. הוכנו 
שלטים מקושטים עם שמות המאכלים וכולם 

נהנו מארוחה מזינה ואסתטית. 
כך  "כל  אומרת:  במקלט,  השוהה  טלי, 
התרגשתי לראות את הילדים שלי טורחים 
במטבח. מאז שאני זוכרת את עצמי אני מכינה 
לעצמי אוכל והפעם יכולתי להתפנק קצת, כי 
הילדים דאגו לכל". אחד הילדים סיפר: "בבית, אימא לא הרשתה לנו 
לבשל, כי היא פחדה שנעשה בלגן במטבח ואבא יכעס. היה ממש כיף 
להכין מאכלים שונים. הכול יצא טעים מאוד. בסוף הארוחה סידרנו את 

חדר האוכל".  
אכן, המנות היו טעימות וזיכו את הטבחים הצעירים בתשבחות 
לרוב. האמהות היו גאות בילדיהן. כולם זכו בשעות של חסד והציעו 

לחזור על המבצע בהזדמנות מתאימה.

אישה לאישה

 בבית, אימא 
 לא הרשתה 
 לנו לבשל, 

כי היא פחדה 
 שנעשה 

בלגן במטבח 
ואבא יכעס

ילדי המקלט מבשלים

תרומתכם תתקבל בברכה!
אנא עזרו לנו להמשיך להושיט יד לעשרות נשים וילדיהן מדי שנה 

!!!  אפשרות לתרומה בכרטיס אשראי באתר  ש ד  ח
www.jerusalemshelter.org.il :האינטרנט של העמותה

 "אישה לאישה", ת.ד. 10403, ירושלים 91103
jshelter@netvision.net.il ❙ 02-6717386 :פקס
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חמוטל אפל — על תרומת שכר עבודתה
תמר וד"ר זאב ברגמן — על יעוד מתנות חתונת הזהב שלהם לטובת המקלט

רות דיין — על ייעוד מתנות יום הולדתה לטובת המקלט ולזכר חברתה הטובה, ידידת המקלט, בטי שילוח, ז"ל
פרופ' ארי זימרן — על ייעוד מתנות יום הולדתו לטובת המקלט

מיכל זקסנברג — על ייעוד מתנות יום הולדתה לטובת קייטנות קיץ עבור ילדי המקלט
סופי טולקוף ולמשפחתה — על המאמצים המתמשכים והפוריים לגייס תרומות עבור המקלט ועל היותם הרוח החיה מאחורי אירוע 

ההתרמה והעלאת המודעות שהתקיים בניו יורק במאי האחרון )ראו ידיעה בעמוד ממול(
יורם כהן — על תרומה נדיבה לזכר אשתו המנוחה מרים כהן ז"ל

המניין השוויוני, קהילת בקעה — על תרומתם המרגשת לפעילות קיץ לילדי המקלט
מרים שמרת — על ייעוד מתנות יום הולדתה לטובת המקלט

פרופ' אביגדור שנאן — על תרומת שכר הרצאתו
תורם אנונימי — על תרומתו הנדיבה לרכישת מצלמת וידיאו עבור בית הילדים

תודות מיוחדות ל: 
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מירי בנשלום דור, מנהלת המקלט )מימין( לצד סופי טולקוף, שהתנדבה 
לארגן את האירוע, בדברי ברכה שקדמו להופעה של "הדג נחש" בניו יורק

 Miri Benshalom Dor, Jerusalem Shelter Director (right),
 and Sophie Tulkoff, who volunteered to organize the event,

 welcoming supporters before the HaDag Nahash benefit
concert in New York City

אישה לאישה

בתשעה במאי 2012 )ל"ג בעומר( הופיעה להקת 
"הדג נחש" בניו יורק, מול קהל של כשלוש מאות 
וחמישים איש, באירוע מיוחד שהוקדש להעלאת 
וילדיהן  נשים  עבור  ולגיוס תמיכה  המודעות 

השוהים במקלט. 
המופע  לפני  ומרגש.  מוצלח  היה  האירוע 
הוקרנה מצגת עם תמונות וסיפורים אישיים 
מחיי המקלט וציטוטים מדבריהן של הנשים. 
את העמותה ייצגה באירוע מנהלת המקלט, הגב' 

מירי בנשלום דור, שנשאה דברים בשם הנשים וילדיהן ושיתפה את 
הקהל בהתרגשות הגדולה של השוהות במקלט מעצם העובדה, שאנשים 

בניו יורק חושבים עליהן ורוצים לסייע להן. 
בשנים  זוכה  בירושלים,  דרכה  את  נחש", שהחלה  "הדג  להקת 
האחרונות לאהדה רבה, הן בישראל והן בארה"ב. שירי הלהקה עוסקים 
בשוויון ובזכויות אזרח ויוצרים פסקול למאבק המקומי נגד גזענות, 

אלימות ושחיתות, תוך תמרון עדין בין פופולריות למודעות חברתית. 
לדברי שאנן סטריט, סולן הלהקה: "בהיותנו להקה ירושלמית, זוהי 
זכות מיוחדת לתרום את קולנו למאמץ לגייס תמיכה עבור המקלט 
האלימות  תופעת  בישראל,  גם  לצערנו,  בירושלים.  מוכות  לנשים 
במשפחה קיימת, אולם למרבה המזל, ישנן עמותות, כמו 'אישה לאישה'. 

המקלט בירושלים הוא מקום מדהים, שראוי לכל השבחים והסיוע". 

 מניו יורק באהבה

בימים אלה תמלא שנה לצאתו לדרך של אשכול חדש של דירות מעבר 
עבור נשים שסיימו את שהותן במקלט. לאחר שנים של פעילות מוצלחת 
בירושלים, הוחלט להרחיב את תכנית דירות 
המעבר של עמותת "אישה לאישה" לפריפריה. 

בשנים האחרונות, יוקר המחיה בירושלים 
הקשה מאוד על הנשים להישאר בעיר. לאחר 
בדיקה יסודית של מספר ערים )שהתייחסה 
הדירה  שכר  לגובה  תעסוקה,  לאפשרויות 
ולאיכותם של שירותי הרווחה( נבחרה העיר 
ואכן,  מעבר.  דירות  של  התכנית  לפיתוח  כמקום מתאים  אשקלון 
דירות באשקלון, המאכלסות ארבע  כיום, העמותה מפעילה שלוש 
נשים וילדיהן ולאחרונה נחנכה דירה נוספת, שתאוכלס בקרוב. לצוות 
העמותה הצטרפה עובדת סוציאלית, תושבת אשקלון, המלווה את 
הנשים ומסייעת להן וכן עובדת נוספת לטיפול בילדים. בקרוב תיפתח 
גם קבוצת תמיכה לנשים, שבמסגרתה המשתתפות תוכלנה לשתף זו את 

זו בחוויותיהן ולהיעזר זו בזו.
והשירותים  הרווחה  של משרד  ובמימון  בהכרה  זכתה  התכנית 
החברתיים. לדברי נחום איצקוביץ, מנכ"ל המשרד: "עמותת 'אישה 
לאישה' היא שותפה ותיקה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים; 
ללמוד  המתמדת  שאיפתנו  את  מבטא  באשקלון  הדירות  אשכול 
עוזבות  )נשים  נע"מ  מהניסיון המקצועי המצטבר במסגרת תכנית 
מקלט(, הפועלת בירושלים כבר כ־20 שנה, ולהרחיבה תוך התאמה 
למציאות בשטח. אני שמח להעניק לתכנית זו את ברכת הדרך. אין 
ספק שהנשים המשתתפות וילדיהן נמצאים בידיים מסורות וטובות".

 קרן דן וגלוריה שוסטרמן בארה"ב תומכת אף היא בתכנית ייחודית 
זו. תודתנו הכנה נתונה לקרן על הסיוע הנדיב, שהפך את החזון למציאות. 
תכנית דירות המעבר של עמותת "אישה לאישה," שאשכול דירות 
המעבר באשקלון מהווה את נדבכה החדש, קיימת מאז תחילת שנות 
התשעים ונחשבת למודל חדשני ומוצלח. בינואר 2009 זכתה התכנית 
12 דירות,  בפרס יו"ר הכנסת לאיכות החיים. התכנית, המונה כיום 
פתוחה הן לנשים בוגרות המקלט בירושלים והן לנשים ממקלטים 

אחרים. 
הרחבת התכנית לאשקלון תאפשר למספר רב יותר של נשים וילדים 
לקבל סיוע ותמיכה לאחר סיום השהות במקלט. התכנית מאפשרת 
לצרכיהם  מתאימה  בסביבה  חייהם  את  לשקם  ולילדיהן  לנשים 

הנשים  אחת  מאיה,  וליכולותיהם. 
באשקלון,  המעבר  בדירה  הנמצאת 
שאליה עברה בתחילת השנה, אומרת: 
המקלט  את  לעזוב  הזמן  "כשהגיע 
וחששתי שלא  דאגתי מאוד מהעתיד 
אוכל לפרנס את משפחתי ולהתקיים 
אותי  ליוותה  שלי  העו"סית  בכבוד. 
וכיום  ההתחלה  למן  הצעדים  בכל 
אני מרגישה מחוזקת יותר. הדרך לא 
קלה, אך אני שמחה שבחרתי לחיות 
הזדמנויות  שיש  היכן  באשקלון, 
ותמורה   טובה  אוכלוסייה  לעבודה, 

הגיונית בעד שכר הדירה". 

המקלט 
בירושלים 
הוא מקום 

מדהים שראוי 
לכל השבחים 

והסיוע

אשכול דירות חדש באשקלון

ללמוד מהניסיון 
המקצועי 
ולהתאימו 

למציאות בשטח

חוף הים באשקלון
The beach in Ashkelon
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מאמינה בחיים
מזה  במקלט  שוהה  אתיופיה,  ילידת   ,22 רינה, 
למכינה  להירשם  בקרוב  ומתכננת  שנה  כחצי 
את  ללמוד  בעתיד  שתוכל  כדי  הקדם־אקדמית, 
סיפורה  את  שמכיר  מי  הפיזיותרפיה.  מקצוע 
של רינה משתאה לנוכח הכוחות, שמחת החיים 

והאופטימיות שהיא מגלה. 
ממושך  אשפוז  לאחר  למקלט  הופנתה  רינה 
בבית חולים, בעקבות פציעה שנגרמה לה כאשר 
ניסתה להימלט מביתה. רינה התייתמה מאימה 
בילדותה ואת אביה הכירה 
עלתה  כאשר   14 בגיל  רק 
האב  עם  האיחוד  לארץ. 
ומשפחתו החדשה לא היטיב 
מפגיעות  סבלה  היא  עמה. 
בלתי פוסקות של אחד מבני 
מספר  שנמשכו  המשפחה, 
הפעמים,  באחת  ים.  שנ
שבהן ניסתה להגן על עצמה, 
נפלה מחלון הדירה בקומה הרביעית, נפצעה קשה 
ונזקקה למספר ניתוחים מסובכים. וכאילו לא די 
בכך, רינה שילמה מחיר כבד נוסף: לאחר שהתלוננה 

על בן המשפחה הפוגע, שאר בני המשפחה ניתקו 
עימה קשר. 

לאחר התאונה היא הסתובבה עם מכשיר מחובר 
לרגלה, המיועד לשקם את העצם המרוסקת. כך 
הגיעה אלינו למקלט. מכיוון שהרופאים המליצו על 
תרגול הרגל הפגועה, מיד הפצנו מייל בין מתנדבות 
העמותה ותוך יומיים התקבל מכשיר כושר מתאים, 

שמשמש את רינה מדי יום. 
למרות מצבה הגופני והנפשי, רינה החליטה לנצל 
את תקופת שהייתה במקלט ללימודים. היא זכתה 
לשיעורים פרטיים ממתנדבת, וכן השתלבה בקורס 
השלמה לבגרות. הצלחתה במבחן הסיום הייתה 
יום מרגש לכל הנשים והצוות במקלט. "אני רוצה 
בי בתקופה  ותמך  לצידי  לכל מי שעמד  להודות 
קשה זו. למרות כל מה שעברתי, אני מאמינה בחיים 

ובעצמי והלוואי ואצליח להגשים את חלומותיי".

אישה לאישה
המקלט לנשים מוכות, ירושלים
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אני רוצה 
 להודות לכל 
 מי שעמד 

 לצידי ותמך 
 בי בתקופה 

קשה זו

הפקת דף המידע באדיבות: דגניר — נייר; ארט פלוס — לוחות, הדפסה, כריכה; כולם בירושלים.
אישה לאישה

בעקבות מייל שהופץ בין מתנדבות העמותה, התקבל, 
תוך יומיים, מכשיר כושר שמשמש את רינה מדי יום

An email inquiry among Woman to Woman’s 
volunteers brought us the exercise equipment 
within 2 days

jerusalem cinematheque ירושלים        סינמטק  23.11.2012
annual event   אירוע ההתרמה השנתי

www.jerusalemshelter.org.il   ❙   ticKets   02-6791774   להזמנת כרטיסים

שמרו את התאריך

שנה
טובה

ומתוקה

תשע"ג

מלגות לימודים לנשים
לימוד לקראת רכישת מקצוע הוא מרכיב משמעותי בדרך לחיים 
עצמאיים. רוב הנשים המגיעות למקלט מעולם לא קיבלו עידוד 
להתפתחות מקצועית ולעיתים קרובות אף נחשפו לדיכוי חלומותיהן 
ורצונותיהן. לבד מאפשרויות כלכליות חדשות, ההכשרה המקצועית 
מעניקה גם ביטחון ואמונה ביכולותיהן. בשנה החולפת התאפשר 
לנו לסייע במלגות לימודים לאחת עשרה נשים. לשמחתנו, הנשים 
השתלבו בלימודים בתחומים מגוונים — לימודי אחיות, מזכירות 
ועוד. הוראה  תעודת  השכלה,  השלמת  עילית,  תפירה  משפטית, 
ברכות לכל הנשים הלומדות ואיחולים לבביים להצלחה בהמשך דרכן!


