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activity rooms, alongside storage space and service facilities 

that will significantly upgrade the quality of life in the Shelter.

The project has been made possible thanks to two 

significant contributions, one from the Samis Foundation 

of Seattle, WA, and one from the Jennifer Lalin Memorial 

Foundation through the Jersey Federation in the Heart of 

New Jersey. 

Rabbi Rob Toren, Executive Director of the Samis 

Foundation: “The Samis Foundation is thrilled to support the 

renovation of the Children’s Center at the Jerusalem Shelter. A 

comfortable environment is so critical to the Shelter’s unique 

therapeutic program for children raised 

amidst domestic violence. We wish the 

Shelter continued success in offering 

women and children the emotional 

tools and life skills necessary for self-

sufficiency.”

Nancy Hart on behalf of the Lalin 

Foundation: “We hope this beautiful, 

new space will help transform the 

lives of so many amazing women and 

children for years to come.

Our hearts have been touched by the Jerusalem Shelter for 

Battered Woman for many years and it gives our family such 

joy and pleasure to be a part of this amazing transformation.”

The Jerusalem Shelter began renovations this spring, with 

an emphasis on its ground-floor Children’s Center. This is 

the most extensive remodeling project undertaken in the 

Shelter since it was expanded to its present size in 2000. In 

addition to resolving some basic infrastructural problems, the 

alterations promise to ensure a more rational use of space. 

Once all the reconstruction has been completed, the children 

will be able to enjoy well-ventilated and well-equipped 

Renovating the Children’s Center

Thrilled That My Children Are With Me
Balainish, mother of 11, begins a new chapter in her life after 15 years with an abusive husband
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נציגי הנהלת קרן סאמיס בסיור במקלט עם האדריכל לקראת השיפוץ
Samis Foundation representatives meet with our architect 

before renovations

A comfortable 
environment 
critical to the 

Shelter’s unique 
therapeutic 

program 

“If someone hurts my children, I cannot take it,” says 

Balainish, 48-year-old mother of 11 who moved into one 

of our Halfway Housing apartments in Ashkelon just a few 

weeks before Operation Protective Edge erupted in the south 

of Israel. Before that she was in another shelter where she had 

been referred because of extreme violence on the part of her 

husband, to whom she had been married for some 15 years.

Despite the maltreatment she suffered, Balainish – a 

Jewish Ethiopian woman who married an Israeli Beduin –  

exudes energy and strength. When she opposed her 

husband’s decision to take a second wife, he responded with 

severe physical, financial and sexual abuse. In our support 

group for Halfway Housing residents in Ashkelon Balainish 

said, “I liked a lot of things in the Beduin culture, but when I 

refused to follow all the rules and bow to the accepted ways, 

I paid dearly.” Her husband victimized her children severely, 

clearly favoring the new wife’s children – a situation that 

further pushed Balainish to rebel against tradition. She was 



מפגש פרידה מאישה 
העוברת מהמקלט 

לדירת מעבר
Farewell party for 
woman leaving the 
Shelter for Halfway 

Housing
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מתנדבת עם ילדות מדירות המעבר
Volunteer with girls from Halfway Housing

beaten and humiliated, and in several instances even risked 

her life in order to protect her children. At a support meeting 

before Pesach this year she told us that she had not been 

able to celebrate the Jewish festivals since her marriage 

and was extremely excited at the upcoming holiday, which 

she would be enjoying with her children for the first time. 

“On the night of the Seder, even if it’s just matzot and 

potatoes, I will be thrilled that my children are with me.” 

Balainish works as a cleaning woman; despite the real 

economic uncertainty she will face in a few months when 

she leaves our Halfway Housing for an apartment of her 

own, she is exhilarated at the sense of freedom that living 

independently with her children offers. “I try to see the glass 

half-full,” she declares. 

The Shelter for Powerful Women 
A Young Leadership volunteer’s encounter with the Shelter
This past spring we enjoyed the presence of 10 Young 

Leadership volunteers, “mashatzim” – “madrichei shelach 

tze’irim” – youngsters who are part of the Ministry of 

Education’s “Shelah” program. The teens join us once 

every three weeks to spend time with children after school 

hours. One of the volunteers, Inbar Toizer, wrote about her 

experience in the program’s newsletter:

“The Shelter for Battered Women is 

located in a beautiful building where 

wonderful and powerful women can 

be there for one another and for their 

children. At each of the project meetings 

I attended I could feel just how much 

this house was enveloped and protected. 

People were always coming and going: 

volunteers, friends, Alternate National 

Service participants, and us – the mashatzim – who became 

part of this envelopment once every three weeks.

If I were interested in making calculations I’d see the 

simple arithmetical truth: The residents were not alone. And 

my significance as one of the many volunteers was just not 

all that great. But when I came there on Lag B’Omer, all I 

wanted to do was to soak it in, absorb it all, and observe 

the dynamics among the members of this large and colorful 

group that included women-mothers and children of all ages 

plus volunteers, young and old alike. I only wanted to look at 

the adorable kids from the Shelter, at just how unbelievably 

beautiful they were, how charming, how mature, treating 

one another with respect, and slowly, slowly accepting us into 

their circle of safety. Every smile on a child’s face lit a small 

warm flame of light inside me. I became so addicted to this 

sensation that I felt that I was ready to do anything just to see 

one more smile from them.

This Lag B’Omer I didn’t join my classmates for our 

traditional bonfire; but I gained a new bonfire instead, one 

that I shared with an amazing group, one that has stayed in 

my heart.”

If someone 
 hurts 

my children, 
I cannot take it

Every smile 
on a child’s 

face lit a small 
warm flame 

of light 
inside me
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Thank You 
Woman to Woman gratefully acknowledges the support of: Coca Cola, 

Israel; Clore Israel Foundation; DM Charitable Trust; Susie and Michael 

Gelman; Jerusalem Foundation;  Jewish Federation of Greater Middlesex 

County, NJ; 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.

And So I Learned Silence
A Poem by Mira Ofri
Mira Ofri is a member of Woman to Woman’s support group for former Shelter and Halfway Housing residents. She wrote 

the poem we cite from below after an intensive series of meetings with a volunteer therapist, to whom she was introduced 

with the help of Woman to Woman. Mira lives in Jerusalem with her two children.

And so I learned silence, wrapping myself in it like a warm blanket shielding me.

And you kept shouting, and you kept cursing, in every way, threatening and pressing me down.

And I couldn’t bend any further because I had nearly reached the ground, crushed and flattened like a mat on the floor. 

And you kept pushing. With words, sometimes with deeds, cursing and destroying what remained of my bleeding breath. 

…

And you kept threatening.

And I surrendered to you and I surrendered to myself and nearly surrendered to life … Life, whose holiness is a supreme 

value.

And so I walked without getting anywhere, without knowing how or for how long … I walked without getting anywhere 

down twisted roads, untrod pathways, trying but not knowing where to turn or where the road led.

To reach the light at the end of the tunnel.

How can you just get up and break the rules?

How can you escape the destructive vicious cycle?

I reached the Shelter, and then I got out. But still I kept silent. I reached the apartments, I opened my heart, and my eyes, 

and re-learned myself. With pangs of conscience, feelings of guilt, green buds of hope, and what is between them.

And still I kept silent.

And then … slowly, I stood up, cautiously, with difficulty. With tremendous difficulty, and still I kept silent …

I stood up on my feet, slowly, trying to stand upright. I began to take baby steps, learning how to walk on my own for 

the first time. And still I kept silent. And I began to run and jump, over hurdles and potholes and 

ditches, rocks and stones, I fell and stumbled.

But I got up, and fell down, and got up again, toward my new self.

And then: I broke the walls of silence, I began to speak, to reveal, to react, to answer and to 

understand that guilt, fear and shame – these would be pushed back into the past, exiled forever 

from my life.

The torrent of words did not cease. And then came the smiles, a door was opened onto joy, to 

delight and comfort, to the knowledge that I needed to be happy.

And then everything broke free, I broke down the barriers, I opened myself to the sun, to the green 

my eyes could see, to what was outside, to the light, and to hope.

Today I am outside, in the light, with my two bright candles, my two small children, and the man 

alongside me, giving me strength.

And to each of you, my dear friends, I send the strength, the love and the passion blazing in my eyes, and a 

clear and loud message: “no more silence.”

We mourn  

the untimely passing  

of our friend and volunteer

 Tzippi Suesskind z”l 

and express 

our sincerest condolences 

to her family

And I 
surrendered 
to you and I 
surrendered 

to myself 
and nearly 
surrendered  

to life



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
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Nachum Ziv z”l – In March, Woman to Woman lost one of its dearest friends

Nachum came to us thanks to his wife Shifra, a veteran volunteer at our Children’s 

Center, and for years he oversaw our financial and budgetary administration, 

helping us find our way through the thicket of our early unruly attempts to the 

well-run, professional and responsive administrative system that now serves us. 

Thoroughgoing, meticulous, demanding, and modest, Nachum Ziv left a palpable 

impression on the monetary side of our enterprise, enhancing our ability to provide 

help for the victims of abuse.

At his funeral Woman to Woman was represented by former Shelter Director 

Rachel Bialer, and we cite below from her eulogy:

“… The many hours and days that we spent together taught me to know and 

admire Nachum the man: wise, honest, idealistic, sensitive, good-natured; the 

concerned citizen, the man of conscience, the proud and caring father, the delighted 

grandfather, the master gardener, wonderful friend, and above all, the loyal partner 

and helpmeet to Shifra.

As the years passed we absorbed and internalized the lessons Nachum was so 

magnanimously giving us. We learned what proper money management meant, how to draw up a working budget, how 

to anticipate and plan expenses, to understand the difference between a budget and its implementation, and how to pass –  

with flying colors – the annual audits imposed by the Associations’ Registrar. Every year, until I ended my tenure as the 

Shelter director, I made Nachum privy to our financial reports, and I would then wait for his phone call to hear feedback, 

questions, comments, suggestions – eventually even compliments.

Nachum’s contribution to Woman to Woman was enormous, its scope and importance can hardly be described.  … 

We enjoyed a true friendship and we truly loved him.”

Nachum Ziv z”l     נחום זיו, ז"ל

Morning stroll    טיול בוקר



אישה לאישה

 יעל מלצר ומשפחתה — על ייעוד תרומות 
בת המצווה למקלט.

רעיה גוטפרוינד — על הפניית מתנות יום 
ההולדת למקלט.

חנות "בית לחם" — על תרומה לרכישת 
תחפושות פורים לילדי המקלט.

קהילת הקה"ל )מניין שוויוני בשכונת 
בקעה( — על תרומת מתנות החג לנשים.

משפחת זיו — על התרומות לזכרו של 
נחום ז"ל.

משפחת אוקין — על התרומות לזכרו של 
מילטון ז"ל.

To Yael Meltzer and her family for directing 

Yael’s Bat Mitzvah gifts to the Shelter.

To Raya Gottfreund for directing her birthday 

gifts to the Shelter

To “Beit Lehem” Bakeshop for its donation 

toward Purim costumes for children in the Shelter

To Hakhel – the Baka Egalitarian Minyan for the 

Pesach gifts and gift vouchers for Shelter residents

To the Ziv family for their donations in memory 

of Nachum z”l

To the family of Milton Okin z”l for their 

contributions in his memory

Special Thanksתודות מיוחדות

 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.

שנה טובה ומתוקה!
תשע"ו

We wish  
our friends and supporters
a Happy New Year!

At the Zoo    ביקור בית הילדים בגן החיות



ומבוגרים כאחד. רציתי רק להסתכל על הילדים החמודים ולא להאמין 
עד כמה הם יפים, מקסימים, בוגרים, מתייחסים בכבוד אחד לאחר. 
לאט לאט הם קיבלו אותנו לתוך מעגל הביטחון שלהם. כל חיוך של 
ילד הדליק להבה קטנה וחמימה של אור בתוכי. התמכרתי כל כך 
לתחושה הזו, עד שהרגשתי שאני מוכנה לעשות הכול רק כדי לראות 

עוד חיוך מהם. 
ויתרתי על המדורה המסורתית של החבר'ה  בל"ג בעומר השנה 
מהשכבה, אבל הרווחתי מדורה חדשה עם חבר'ה מקסימים לא פחות, 

מדורה שנשארה בליבי.

נחום זיו, ז"ל 
Nachum Ziv z”l 

נחום זיו, ז"ל — ידיד אמת של עמותת "אישה לאישה" שנלקח מאיתנו בחודש מרס האחרון

במשך שנים רבות היה נחום מעמודי התווך, שסייעו בתחילת דרכה של העמותה בכל הקשור 
להתנהלות הכספית ולבניית מערכת מינהלית ראויה ותומכת. נחום היה איש מקצוע מהשורה הראשונה, 
יסודי, קפדן וצנוע. כולנו משתתפות בצער המשפחה ובצערה של רעייתו שפרה, שתיבדל לחיים ארוכים, 

מתנדבת מסורה וותיקה שלנו.
הגב' רחל ביאלר, מנהלת המקלט לשעבר, ספדה לנחום ואמרה:

"נחום ושפרה אימצו את המקלט אל ליבם ואל משפחתם והפכו אותו לחלק מחייהם. בשעות ובימים 
הרבים שהעברנו ביחד למדתי להכיר, לאהוב ולהוקיר את נחום האדם. נחום החכם, הישר, האידיאליסט, 
הרגיש וטוב הלב, האזרח והאדם האכפתי, הערכי, האבא הגאה והדואג, הסבא המאושר, הגנן המוכשר, 

החבר הנהדר ומעל הכול — שותף וחבר של שפרה.
עם השנים הפנמנו את תורתו של נחום, למדנו ניהול כספי נאות מהו, כיצד לבנות תקציב, לצפות 
ולתכנן הוצאות, להבין ולהפנים את ההבדל שבין תקציב לביצוע, ולעמוד בהצטיינות בביקורות שנתיות 
של רשם העמותות. מידי שנה, עד לסיום עבודתי, שיתפתי את נחום בדוחות הכספיים. הייתי מחכה 
לצלצול הטלפון שלו לשמוע משוב, מחמאות וכמובן גם כדרכו פה ושם שאלה ואיך לא... גם הערה 

והצעה. 
תרומתו של נחום לעמותת "אישה לאישה" הייתה עצומה ולא ניתן לתאר במילים את היקפה 

וחשיבותה. נחום היה ויהיה חלק יקר ואהוב מחיינו, מתנה נדירה ויקרה וכל כך."

אישה לאישה

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 9110301
jshelter@netvision.net.il ❙ 02-6717386 :פקס

חפשו 
אותנו ב־

ה ס נ כ ה ס  מ י  כ ר ו צ ל ת  ו י ו ש ר ה י  ד י ־ ל ע ת  ו ר כ ו מ ת  ו מ ו ר ת ה

 בחודשים האחרונים שמחנו לקלוט אל שורותינו בני נוער המתנדבים בתכנית של"ח )שדה, לאום וחברה( של משרד החינוך. המתנדבים הצעירים 
הגיעו אלינו אחת לשלושה שבועות, כדי לבלות יחד עם הילדים לאחר שעות בית הספר. אחת המתנדבות, ענבר טויזר, כתבה על החוויה שלה בעיתון 

התכנית:

המקלט לנשים מוכות נמצא בבניין מקסים ובו נשים חזקות ומופלאות 
הנמצאות שם אחת בשביל השנייה ובשביל הילדים שלהן. בכל אחד 
ממפגשי התכנית, שבהם לקחתי חלק, יכולתי 

להרגיש עד כמה הבית הזה עטוף ומוגן.
ויוצאים:  נכנסים  היו  אנשים  הזמן  כל 
מתנדבות, חברים וחברות, בנות שירות, וגם 
אנחנו — המש"צים )מתנדבי של"ח צעירים(, 
להיות חלק  זכינו  שפעם בשלושה שבועות 

מהמעטפת הזאת.
אם הייתי עושה חישובים הייתי מבינה את האמת האריתמטית 
הפשוטה: הנשים והילדים לא לבד. התרומה שלי בתור מתנדבת, אחת 
מיני רבות, לא כל כך משמעותית, אבל כשהגעתי להתנדבות בל"ג 
בעומר, כל מה שרציתי לעשות היה לספוג, לשאוב את הכול, ולצפות 
 בדינמיקה שבין חברי הקבוצה הגדולה והצבעונית הזאת, שכללה 
צעירים  מתנדבים,  עם  יחד  הגילאים  בכל  וילדים  נשים־אמהות 

המקלט לנשים חזקות
מתנדבת צעירה מספרת על המפגש שלה עם ילדי המקלט במדורת ל"ג בעומר

אנו אבלים על לכתה בטרם עת של חברתנו המתנדבת
ציפי זיסקינד, ז"ל 

ומשתתפים בצער המשפחה

כל חיוך של ילד 
הדליק להבה 
קטנה וחמימה 
של אור בתוכי



אישה לאישה

"ואז למדתי לשתוק"
מירה עופרי, משתתפת מזה כמה שנים בקבוצת תמיכה לנשים ששהו בעבר במקלט )קבוצת שלב ג'(. את השיר 
שלהלן כתבה בעקבות תהליך טיפולי משמעותי שעברה לאחרונה עם מטפלת מתנדבת, שאליה הגיעה בעזרת 

העמותה. מירה מתגוררת בירושלים עם שני ילדיה. 

ואז למדתי לשתוק. התעטפתי בשתיקה, שהייתה כשמיכה מחממת. מגנה וחוסמת. בעיקר חוסמת.
ואתה המשכת לצעוק ואתה המשכת לקלל והמשכת בכל הכיוונים ואיימת ודחפת.

ואני לא התכופפתי, כי לא היה לי לאן. כבר הייתי כמעט על הרצפה, מרוחה־מעוכה כשטיח.
ואתה המשכת ללחוץ. במילים, לעתים במעשים, בלקלל ובלהרוס את שארית נשמתי המדממת...

והמשכת לאיים.
ואני ויתרתי לך וויתרתי לעצמי וכמעט ויתרתי לחיים... החיים שקדושתם הוא ערך עליון.

וכשדשדשתי בלי לדעת לאן, איך וכמה זמן... דשדשתי בדרכים עקלקלות, במשעולים, וניסיתי ולא ידעתי אנה פונה דרכי ולאן...
להגיע אל האור בקצה המנהרה.

איך אפשר לקום ולשבור חוקים?
איך יוצאים ממעגל הקסמים הדורסני?

הגעתי למקלט ויצאתי. ועדיין שתקתי. הגעתי לדירות, פתחתי את הלב ונפקחו לי העיניים. למדתי את עצמי מחדש. 
בייסורי המצפון, ברגשות האשם, בניצני התקווה הירוקים ומה שביניהם.

ועדיין המשכתי לשתוק.
ואז... נעמדתי על הרגליים לאט ובזהירות, בקשיים. בקשיים אדירים ועדיין המשכתי לשתוק...

התרוממתי על רגליי באיטיות, מנסה לזקוף קומה. התחלתי לצעוד בזהירות כתינוק שלומד לצעוד וללכת לראשונה 
בעצמאות. ועדיין המשכתי לשתוק. והתחלתי לרוץ ולדלג על משוכות ומהמורות ובורות, היו סלעים ואבנים עם נפילות ומעידות.

מתרוממת ונופלת וקמה אל עבר האני החדש שלי.
ואז שברתי את חומות השתיקה, התחלתי לדבר, לספר, להגיב, לענות ולהבין שאשמה, פחד ובושה הם משהו שיידחקו אל נבכי ההיסטוריה, 

ועתידם — גירוש מוחלט מחיי.
שטף הדיבור לא נעצר. ועמו הגיעו החיוכים, נפתחה דלת לאושר, לשמחה והתלהבות לידיעה, שאני חייבת להיות מאושרת.

ואז הכול השתחרר, שחררתי את כל המעצורים, נפתחתי לשמש, לירוק שבעיניים, לבחוץ, לאור ולתקווה.
היום אני בחוץ, באור. עם הנרות שמאירים את חיי, שני ילדיי הקטנים. והגבר שעומד לצדי ותומך.

ולכן, בנות יקרות: לכל אחת מכן אני שולחת את החוסן, האהבה והלהט בעיניים ואת המסר הברור — "אין יותר לשתוק".

ואז... נפתחתי 
לשמש, לירוק 

שבעיניים, 
לבחוץ, לאור 

ולתקווה

מירה עופרי
Mira Ofri 

משדרת בליינש אנרגיה וכוחות, למרות כל מה שעבר עליה. לאחר 
מאלימות  לסבול  החלה  נוספת  לאישה  בעלה  לנישואי   שהתנגדה 
קשה — פיזית, כלכלית ומינית. היא מספרת: "בהתחלה אהבתי את 
התרבות הבדואית, אבל כשלא הסכמתי לעשות בדיוק מה שאמרו 
לי שילמתי ביוקר." בליינש, המתקיימת בדוחק מעבודה במשק בית, 
ילדי האישה החדשה, מצב שאיתו  לעומת  הופלו   מספרת שילדיה 
לא יכלה להשלים. היא עצמה הוכתה והושפלה ובכמה אירועים אף 
סיכנה את חייה על מנת להגן על ילדיה. במפגש שנערך השנה לפני חג 
הפסח, סיפרה, שאת החגים היהודיים לא התאפשר לה לחגוג, והיא 
מתרגשת מהאפשרות לחגוג בפעם הראשונה את החג בחברת ילדיה. 
היא שיתפה את נשות הקבוצה בקשייה הכלכליים, אך גם בתחושת 
החופש שלה עם המעבר למגורים עצמאיים עם ילדיה. "בליל הסדר, 
גם אם רק יהיו לי מצות ותפוחי אדמה אהיה מאושרת כשהילדים שלי 

איתי". 
בחודשים הקרובים תסיים בליינש את שהותה בדירת המעבר. 
היא אמורה לשכור דירה באופן עצמאי ונתונה בחרדת קיום ממשית. 
עם זאת, היא משדרת אופטימיות: "הקשיים רבים, במיוחד במישור 

הכלכלי, אבל אני משתדלת לראות את חצי הכוס המלאה." 

מפגש פרידה מאישה העוברת מהמקלט לדירת מעבר
Farewell party for woman leaving the Shelter  

for Halfway Housing
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יוני רכטר ולהקתו

"מאושרת כשהילדים שלי איתי" 
בליינש, אם לאחד־עשר ילדים, מתחילה פרק חדש בחייה לאחר חמש־עשרה שנות נישואין לגבר אלים

 ,48 "כשפוגעים בילדים שלי אני לא רואה ממטר", אומרת בליינש, 
אישה יהודייה ממוצא אתיופי, אם לאחד־עשר ילדים, שהגיעה לדירת 
מעבר באשקלון, שבועות ספורים לפני מבצע "צוק איתן". קודם לכן 

הייתה במקלט אחר, שאליו הופנתה עקב אלימות קשה ביותר מצד 
בעלה, אדם ממוצא בדואי, לו הייתה נשואה במשך כ־15 שנה.

משתתפת  היא  שבה  התמיכה  המשך בעמוד הבא בקבוצת 

בימים אלה יצא לדרך במקלט פרויקט שיפוץ, בדגש על בית 
הילדים, השוכן בקומת הקרקע של הבניין. מדובר בנקודת ציון 
משמעותית עבור עמותת "אישה לאישה," שכן זהו השיפוץ 
היסודי והמקיף ביותר שנעשה במקלט מאז הרחבתו למימדיו 
הנוכחיים בשנת 2000. בנוסף לטיפול שורש בבעיות תשתית 
שונות, על הפרק תכנון מושכל יותר של המבנה. בגמר העבודות 

צפויים לעמוד לרשות הילדים חדרי פעילות מאווררים ומאובזרים, לצד 
מרחבי אחסון ושירות, שישדרגו משמעותית את איכות החיים בבית.

שהתקבלו  גדולות  תרומות  לשתי  הודות  מתאפשר  הפרויקט 
לאחרונה, האחת של קרן סאמיס )מסיאטל( והשנייה של קרן ג'ניפר 

ללין )המשפחות ללין והארט( באמצעות פדרציית ניו ג'רסי. 
לתמוך  "אנו שמחים  קרן סאמיס:  מנכ"ל  תורן,  רוב  הרב 
פיזיים מתאימים  תנאים  הילדים שבמקלט.  בית  בשיפוץ 
ילדים,  לרווחת  נאותה  טיפולית  סביבה  לבניית  חיוניים 
שנפגעו מאלימות בביתם. אנו מאחלים למקלט המשך הצלחה 
בהעצמת הנשים והילדים בדרכם לחיים עצמאיים." הגב' ננסי 
הארט, בשם קרן ללין: "לעונג ולאושר לנו ליטול חלק בשינוי מאיר 
העיניים המתחולל במבנה. אנו מקווים לסייע בכך לנשים המדהימות 
השוהות במקום ולילדיהן במאמץ לבנות מחדש את חייהם. קשר של 

שנים שורר בינינו לבין המקלט לנשים מוכות והוא בלבנו תמיד."

בניית סביבה 
טיפולית 

נאותה לילדים 

The Children’s Center – during and after renovations    בית הילדים — בזמן השיפוץ ולאחריו


