
נאוה פוקס, רכזת הלימודיה במפגש עם תלמידים
Nava Fuchs, Tutorial Program Coordinator  

with pupils from the Shelter

A battered woman who comes to the Shelter needs support  

and empowerment not only for herself but also for her children, 

who are indirect victims of the abuse to which they have 

been exposed at home. One of Woman to Woman’s leading 

programs is the Jennifer Lalin Tutorial Program for school-

age children. Nava Fuchs, a veteran teacher and educator, 

has been the coordinator of the program for nearly a decade: 

What is the Tutorial Program and how does it 
improve the children’s lives?
Most children who come to the Shelter have had significant 

educational problems. Life in the shadow of violence leaves 

its mark on a child’s school life, frequently in the form of 

difficulties in concentrating and low self-esteem. On top 

of that, many of the children have been shunted between 

different schools and educational settings. Moreover, Israel’s 

educational system today is disproportionately dependent on 

parental intervention, even when parents are not capable or 

available to help their children, which is usually the case for 

the families that come to the Shelter. The Tutorial Program 

pinpoints each child’s scholastic challenges and helps him 

or her catch up, while always taking into account his or her 

emotional and social needs.

How does the program actually work?
Every child that comes to the Shelter meets with me for an 

initial evaluation in an informal and relaxing atmosphere 

intended to yield a reliable impression of the child’s reading, 

writing, and arithmetic levels. It’s 

important to put together a program for 

each child that will provide an honest 

response to specific needs. First and 

foremost, we want to create a feeling of 

success from the very beginning, which 

is a positive step forward on the long 

way to closing educational gaps. 
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Hope for a Better Future
Interview with Nava Fuchs, Coordinator of Woman to Woman’s Tutorial Program 

And after the initial absorption?
The children are provided with study materials appropriate to 

the level at which they were diagnosed (irrespective of age), 

as well as daily one-on-one or small-group study sessions. 

Instruction is carried out by private tutors whom Woman 

to Woman employs and by our Alternate National Service 

staffers as well as other volunteers. After a week or two in 

the Shelter, we make every effort to enroll the children in 

the local school. We then adapt the program’s educational 

materials to classroom studies, at the same time imparting 

positive study habits.

How exactly does the connection with the school 
and local educational system work?
This is a very important element in the program. Most of 

the time children come to us in the middle of the school 

year, having been suddenly wrenched from their homes. The 

sharp transition to a new setting, new school and classmates 

is very stressful, and this in addition to the emotional and 

educational difficulties with which the children are already 

coping. I meet with the local school staff to explain the 
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Celebrating a Special Occasion?
Looking for a birthday or anniversary gift?

Why not mark the event with a contribution to  

“Woman to Woman”?

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.

situation, to encourage their empathy toward the child, and 

to recruit them for the child’s benefit. This kind of advocacy 

is no less critical than the direct help offered in the program.

Does the Tutorial Program provide a response for 
children with special needs or learning disabilities?

Absolutely. For many children who 

reach the Shelter, such problems were 

not diagnosed in time or not dealt with 

at all before coming here. This is where 

the Tutorial Program comes into the 

picture and finds the most appropriate 

educational framework. Placement can 

be extremely complicated, demanding a 

close understanding of how the system 

works. Some children undergo private 

psycho-didactic testing and diagnosis, 

paid for by Woman to Woman. For 

the majority, however, the Tutorial Program primarily 

helps reveal their strengths; their educational problems are 

connected to life circumstances, not their innate abilities. 

And what happens after a stay in the Shelter, 
when the family moves to a Halfway Apartment or 
independent life in the community?
The program continues to serve the children for years. Some 

of our pupils have found their place in residential educational 

settings all over the country, where they are thriving. I am 

proud to say that we have also accompanied a number of 

children until their high school matriculation exams, which 

they passed with flying colors. Throughout, there are ups and 

downs, but there is nothing like the gratification of helping a 

child. Success in school is the key to integrating into society 

as an adult. The Tutorial Program offers the family, mother 

and child alike, the hope for a better future. 



We extend our thanks to several donors whose generosity 

keeps the Tutorial Program going: The DM Charitable Trust; 

the Jewish Federation of Greater Middlesex – the Jennifer 

Lalin Memorial Foundation and the Karma Foundation; 

Arlene R. Kogod; and Lady Nancy Wald.

Woman to Woman  

We are happy to announce that, following an organizational 

change, Naomi Schneiderman will assume the position of 

Woman to Woman’s Executive Director as of August 2013. 

This will formally separate the duties of the Jerusalem 

Shelter Director from those of Woman to Woman’s Executive 

Director, which until now have been filled by the same 

person. Woman to Woman’s Board of Directors has warmly 

endorsed the change and sincerely thanks Miri Ben Shalom 

Dor, who remains Jerusalem Shelter Director, for her ongoing 

commitment. 

Naomi (36) has been working for Woman to Woman as 

Director of Development since 2007. “It is a great privilege 

for me to be part of the continuing endeavors on behalf of 

the women and children. I am excited by the opportunity 

that has been given me and believe that, together with the 

dedicated staff, volunteers and friends from near and far, we 

Naomi Schneiderman Appointed Executive Director of Woman to Woman
will continue the campaign for the ultimate elimination of 

domestic violence.”

מירי בנשלום דור )משמאל( ונעמי שניידרמן
Miri Benshalom Dor (left) and Naomi Schneiderman

Heartfelt Thanks
The revenue generated by a ceramics sale attests 
to the special place Woman to Woman holds in 
the hearts of our volunteers and friends

About 10 days before Pesach, artist Zvi Israeli held an open-

house sale of his ceramics, the proceeds of which were 

donated to Woman to Woman. Zvi is married to Dalia Israeli, 

who for several years has been active in our volunteer 

mentorship program assisting former Shelter residents.

The sale was held on the afternoon of Friday, March 15, 

in the yard of Dalia and Zvi’s lovely Jerusalem home. Scores 

of visitors enjoyed light refreshments and Zvi’s beautiful and 

functional artwork was quickly snapped up. Our thanks to 

Dalia and Zvi for taking this special initiative, which not only 

raised much needed income but also helped bring Woman 

to Woman’s work into the consciousness of new supporters.

Woman to Woman  

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; The DM Charitable Trust; Susie 

and Michael Gelman; Jerusalem Foundation;  

Jewish Federation of Greater Middlesex County, 

NJ; The Joseph and Krystina Kasierer Foundation; Arlene 

R. Kogod;  Matan – Investing in the Community; PEF 

Israel Endowment Funds;  Steinhardt Family Foundation, 

Israel; Lady Nancy Wald, and all our generous private 

donors. Apologies to anyone we may have inadvertently 

omitted. 

Special thanks to: 
Rachel Reshef and Rama Zuta – for referring 

birthday gifts to the Shelter.

Palron Computers, Jerusalem, and an anonymous 

donor – for the generous donation of computers.
Playtime                                                  שעת משחק בבית הילדים



שנה טובה ומתוקה

HAPPY
NEW

YEAR

 The women, children,
 volunteers and staff of

 Woman to Woman
 extend their

 best wishes for a

אישה מוכה המגיעה למקלט זקוקה לתמיכה ולהעצמה לא רק עבור 
עצמה, אלא גם עבור ילדיה, הנושאים אף הם מטען כבד של אלימות 
ונפשית אליה היו חשופים בבית. אחת התכניות המרכזיות,  פיזית 
שמפעילה עמותת “אישה לאישה", היא “הלימודיה על שם ג'ניפר ללין", 
המיועדת לילדים בגיל בית הספר. נאוה פוקס, אשת חינוך, בעלת ותק 

רב, מרכזת את התכנית מזה עשור. 

מהי הלימודיה וכיצד היא מסייעת לילדים ומשפרת את 
חייהם? 

רוב הילדים המגיעים למקלט צברו פערים לימודיים גדולים מאוד. 
ההשלכות הקשות של חיים בצל האלימות נתנו את אותותיהן גם 
בזירה הבית ספרית וכמעט שאין ילד שאינו מתמודד עם קשיי ריכוז 
ועם ביטחון עצמי נמוך. לא פעם נלווית לכך היסטוריה של היעדרויות 
מבית הספר ומעברים בין מסגרות. מעל לכל, אנו עדים למערכת חינוך 
שנסמכת יתר על המידה על מעורבות הורית, גם כאשר ההורים אינם 
מסוגלים או אינם פנויים לסייע לילדיהם, כפי שקורה לעתים קרובות 
במשפחות המגיעות למקלט. הלימודיה מיועדת לאתר את הקשיים 
פערים, תוך  לו לצמצם  ולסייע  ילד  כל  עימם מתמודד  הלימודיים 
התייחסות מתמדת לא רק למצבו הלימודי, אלא גם למצבו הנפשי 

והחברתי.  

חוויה של הצלחה
נאוה פוקס, רכזת תכנית הלימודיה, מספרת על מקומה של העזרה הלימודית בתהליך החיזוק של ילדי המקלט

אישה לאישה
המקלט לנשים מוכות, ירושלים
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הפקת דף המידע באדיבות ארט פלוס )לוחות, הדפסה וכריכה(, ירושלים.

אירוע ההתרמה השנתי
Annual Event

שלומי שבן והפסנתר
Shlomi Shaban  
and the Piano

21.11.2013
Tickets | להזמנת כרטיסים

02-6791774
www.jerusalemshelter.org.il

הלימודיה במקלט — כל ילד וילדה מקבלים חומרי לימוד המותאמים 
לרמה שבה אובחנו 

The Jennifer Lalin Tutorial Program 

כיצד פועלת התכנית הלכה למעשה? 
כל ילד וילדה המגיעים למקלט נפגשים איתי לצורך הערכה ראשונית. 
המפגש מתקיים באווירה מרגיעה, לא פורמלית, והוא מיועד לתת לצוות 
החינוכי מושג מהימן לגבי רמת הקריאה, הכתיבה והחשבון של הילד. 
חשוב להתאים לכל אחד תכנית שתיתן מענה כנה 
ליצור  היא  המטרה  ובראשונה,  בראש  לצרכיו. 
חוויה של הצלחה כבר מן ההתחלה. תחושה זו 
היא צעד קדימה בדרך הארוכה לסגירת פערים. 

במובן זה, הלימודיה היא הזדמנות לתיקון.

ולאחר הקליטה הראשונית? 
כל ילד וילדה מקבלים חומרי לימוד המותאמים 
לרמה שבה אובחנו )בלי קשר לגילם(. הם מלווים 
על בסיס יומיומי בעבודה פרטנית או בקבוצות 
לימוד קטנות. ההוראה מתבצעת על ידי מורים 
פרטיים, שהעמותה מעסיקה, בשילוב עם בני/בנות 
שירות לאומי ומתנדבים. בד בבד, נעשה מאמץ 
בבית הספר המקומי  הילדים  לשלב את  מיידי 
ואז תכני הלימוד מותאמים גם לנעשה בכיתה 

ולשיעורי הבית,  תוך הקניית הרגלי למידה.

תשע"ד

איך בדיוק מתנהל הקשר עם בית הספר ועם מערכת 
החינוך המקומית? 

קשר זה הוא חלק משמעותי מאוד בתכנית. על פי רוב, הילדים מגיעים 
אלינו באמצע שנת הלימודים, לאחר שנותקו בפתאומיות מהבית, 
ומהמסגרת החינוכית ומהחברים. המעבר החד הזה הוא טעון ביותר. 
מעבר לקושי הזה הילדים מתמודדים עם קשיים רגשיים ולימודיים. 
לא פעם אני נפגשת עם אנשי צוות בבתי הספר כדי להסביר להם את 
המצב המיוחד שבו נתונים הילדים, לפתח אצלם אמפתיה ולגייס אותם 
לטובת הילדים. התיווך הזה הוא קריטי לא פחות מהעזרה הישירה 

המוצעת בתכנית. 

האם הלימודיה נותנת מענה גם לילדים עם צרכים 
מיוחדים או עם לקויות למידה? 

בוודאי. בדרך כלל מדובר בבעיות שלא אובחנו 
כאן  לכן.  קודם  כלל  טופלו  שלא  או  בזמן 
נכנסת לתמונה הלימודיה ומנסה למצוא לילד 
לו. תהליך  את המסגרת החינוכית המתאימה 
ההשמה הוא לעתים מורכב למדי ודורש היכרות 
עם המערכת. חלק מהילדים עוברים אבחונים 
פסיכו־דידקטיים שהעמותה מממנת. עם זאת, 
יש להדגיש, שרוב הילדים הנעזרים בלימודיה מתגלים בהמשך כבעלי 
יכולת רגילה וחלקם אף מבריקים. הפערים שעימם הם מתמודדים 

קשורים לנסיבות חייהם ולא לפוטנציאל שלהם.

ומה קורה לאחר השהות במקלט — כשהמשפחה עוברת 
לדירת מעבר או לחיים עצמאיים בקהילה? 

ילדים,  ישנם  הילדים במשך שנים.  ללוות את  הלימודיה ממשיכה 
שבעזרת הלימודיה מוצאים את מקומם בפנימיות ברחבי הארץ, שם הם 
עושים חיל. אני גאה לספר שליווינו מספר ילדים עד לבחינות הבגרות 
שבהן עמדו בהצלחה. כמובן, שלאורך כל הדרך יש עליות ומורדות, 
אולם אין כמו הסיפוק של עזרה לילד. הצלחה בלימודים היא המפתח 
להשתלבותם של הילדים בחברה בהגיעם לבגרות. זהו אופק של תקווה 

עבור כל המשפחה — גם עבור הילדים וגם עבור אימותיהם. 



תודתנו נתונה למספר תורמים, שבזכות סיועם הנדיב מתקיימת תכנית 
הלימודיה: הפדרציה היהודית של מידלסקס — הקרן ע"ש ג'ניפר ללין 

וקרן קרמה, קרן די אם, ליידי ננסי וולד והגב' ארלין קוגוד.

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

 אפשרות לתרומה בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של
www.jerusalemshelter.org.il :העמותה

 "אישה לאישה", ת.ד. 10403, ירושלים 91103
jshelter@netvision.net.il ❙ 02-6717386 :פקס
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תודה מכל הלב 
 תרומה מרגשת ממכירת כלי קרמיקה היא דוגמה 

אחת לחיבוק העוטף לו זוכה עמותת “אישה לאישה" 
מחוג המתנדבות והידידים

לקראת חג הפסח האחרון קיים האמן צבי ישראלי מכירה מיוחדת 
של כלי קרמיקה, פרי יצירתו, שכל הכנסותיה נתרמו לעמותת “אישה 
לאישה". צבי ישראלי נשוי לדליה, המתנדבת בעמותה בתחומים שונים 

ומלווה כבר שנים אחדות אישה שסיימה את שהותה במקלט. 
המכירה התקיימה בצהרי יום שישי, במחצית חודש מרס, בחצר 
ביתם של דליה וצבי בירושלים. למקום הגיעו עשרות אנשים, שנהנו 
מכיבוד, משתייה וממפגש חברתי נעים. הכלים — יפים ושימושיים — 
נרכשו באהבה על ידי הנוכחים. המכירה הניבה סכום נאה, שיסייע 
לתמוך בנשים ובילדים לקראת יציאתם מחיים בצל האלימות לחיים 

עצמאיים וחופשיים.
מעבר לתרומה הכספית, אנו שמחים על היוזמה לאירועים מעין 

אלה, המסייעים לגייס את הקהילה לטובת המקלט. 

Judith Warschawski of Blessed Memory
On December 31, 2012, we lost our very dear friend 

and colleague Judith Warschawski (Z”L). Judith 

worked with us from 2000 through 

2006, first as a social worker and then as 

Director of the Halfway Housing Program, 

where she fought tenaciously to ensure 

the rights of victims of domestic violence. 

At the funeral, former Shelter Director, 

Rachel Bialer spoke on behalf of Woman 

to Woman: “…dear Judith, you were a 

moral compass singularly dedicated to 

social justice. You chose social work as a 

way of life … You abhorred intolerance, 

violence, social wrongdoing, and you served as an 

outstanding example for us all. The staff, residents 

and volunteers love you and will miss you.”

May she rest in peace.

לזכרה של יהודית ורשבסקי, ז"ל
ב־31 בדצמבר הלכה לעולמה חברתנו יהודית ורשבסקי ז"ל. 
יהודית עבדה במקלט בין השנים 2000 עד 2006, תחילה כעובדת 

דירות  תכנית  כמנהלת  ובהמשך  סוציאלית 
בעלת  מסורה,  עובדת  היתה  יהודית  המעבר. 
מודעות גבוהה לצדק חברתי ולוחמת ללא לאות 
למימוש זכויותיהן של הנשים במקלט ובדירות 
המעבר. בהלווייתה ספדה לה רחל ביאלר, לשעבר 
מנהלת העמותה והמקלט, שאמרה, בין היתר: 
“בכל שנות עבודתך גילית מסירות ומוסר עבודה 
נכונות ומוכנות להירתם... היה בך  ללא דופי, 
מצפן אישי, שכל כולו שליחות חברתית. בחירתך 
במקצוע העבודה הסוציאלית לא הייתה מקרית. 
עבורך זו הייתה דרך חיים, השקפת עולם ועמדה 

חברתית. אי־צדק, עוני, אלימות, עוול חברתי — הקפיצו אותך 
וקוממו אותך. היו בך פתיחות ואומץ לביקורת. היית רצינית, 
כנה וחושבת. מודעותך המקצועית־חברתית היו מופת לעילא 
ולעילא. הצוות, הנשים במקלט והמתנדבות — כולנו אהבנו 

אותך והערכנו את השילוב המיוחד של תכונותיך."
יהודית תחסר לכולנו. יהי זכרה ברוך!
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ליצור חוויה 
של הצלחה 

כבר מן 
ההתחלה 

תודות מיוחדות
לרחל רשף ולרמה זוטא — על יעוד מתנות יום הולדת לטובת 

המקלט.
לפלרון מחשבים ולתורם אנונימי — על תרומת המחשבים. Celebrating Shavuot at the Shelter          חג השבועות במקלט

דיוקן פרי יצירתה של ג', ששהתה בעבר במקלט והעניקה את 
הציור לצוות כמתנת פרידה

Portrait painted by G, former Shelter resident as a 
farewell gift to the staff

נעמי שניידרמן מונתה למנכ"לית 
עמותת "אישה לאישה"

החל מחודש אוגוסט 2013 תכהן נעמי שניידרמן כמנכ"לית 
עמותת “אישה לאישה". על המנוי הוחלט בעקבות שינוי 
התפקידים:  שני  בין  הפרדה  חלה  שבמסגרתו  ארגוני, 
ומנהלת המקלט. עד לאחרונה, שני  מנכ"לית העמותה 
התפקידים האלה מולאו על ידי עובדת אחת. מירי בנשלום 
כמנהלת  בתפקידה  תמשיך  היוצאת,  המנכ"לית  דור, 
המקלט. הוועד המנהל מברך על השינוי, מודה למירי על 
עבודתה המאומצת בעבר ובהווה, ומאחל לנעמי הצלחה 

רבה.
נעמי )36( עובדת בעמותה משנת 2007 בתחום פיתוח 
להיות  היא  עבורי  גדולה  “זכות  חוץ:  וקשרי  משאבים 
שותפה בעשייה היומיומית למען הנשים והילדים. אני 
נרגשת מן ההזדמנות שניתנה לי ומאמינה שיחד עם הצוות 
המסור, המתנדבות, וידידים מקרוב ומרחוק נמשיך לפעול 

למיגור תופעת האלימות במשפחה," אומרת נעמי.


