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to make use of and exhibit her abilities. Our gratification 

at Yona’s achievements doubled when we received an 

invitation to the ceremony where she wed a man who loved 

and respected her. 

Iris Yehoshua-Amir was Yona’s social case-worker at the 

Shelter and expressed what all of us felt: 

“Yona had been waiting for this moment for a long time, 

looking forward to making an entrance like a princess, dressed 

all in white, while scores of loving eyes followed her as she 

walked toward the wedding canopy. She only hoped that her 

aunt, who had raised her like a mother and who lived overseas, 

would be able to join her at this emotional cross-roads in her 

life, would be able to hold her hand and lead her to stand 

alongside her future husband. “Behold, you are consecrated 

to me” – Yona knew that when she 

finally heard the words she had so 

longed for, she would have prevailed, 

against all odds, over everyone that 

had hurt her, ostracized and shunned 

her, pushed her to hurt herself. She 

knew that when her eyes locked with 

her future husband’s eyes, she would feel protected, would be 

certain that she had indeed overcome and, especially, that she 

was creating the family she could only dream of.

Yona is enfolded and embraced by friends and family, 

men and women, young and old, the people she touched at 

different times in her life. She is rapt, lost in the dancing, 

swaying to the beat of the music as her friends surround her 

and try to come close enough to wish her well, kiss her, stick a 

banknote to her forehead for good luck.

For a fraction of a second I think of her long climb since 

coming to the Shelter, physically wounded and emotionally 

battered, until finally reaching the summit where she can 

kick up her heels and dance for joy. 

It was indeed gratifying to make the climb with her, to nurture 

the hope, and then savor the delight together with her.” 0

“You promised you’d dance at my wedding,” Yona reminded 

the Shelter staffers who were delighted to share in her joy at 

her recent marriage ceremony. A few years ago, Yona had 

been a Jerusalem Shelter resident, 

forced to leave the home where a 

family member had subjected her 

to extreme violence. Despite her 

family’s refusal to protect or defend 

her, Yona was determined to build a 

life for herself: to earn official court 

recognition of the abuse she had 

suffered, to study and find work, all the while recuperating 

from the physical and emotional injuries she had suffered.

With the help of Woman to Woman’s scholarship grants 

program, and with the constant encouragement of devoted 

volunteers throughout the process, Yona completed her 

studies in administration and found a job that enabled her 

Glimmer of hope
Shelter staffers were elated by the invitation to a former resident’s wedding
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This Newsletter goes to press in the shadow 

of an especially dark period in Israeli society: 

Against the background of domestic violence, 

six women have been murdered in the months 

of June and July, one of them the relative of a former 

Shelter resident. It isn’t hard to imagine the impact 

these dreadful acts have had on Shelter residents 

and staffers alike. At the same time, near-bankruptcy 

threatened to close down two shelters operated by 

another non-profit organization, adding to the sense 

of crisis that has increased referrals to our own Shelter. 

The Israeli government has provided assistance to 

keep the two other shelters afloat temporarily. We are 

grateful for the generous support of loyal donors and 

loyal friends, thanks to which Woman to Woman’s 

financial situation is relatively secure.

We will continue to update you, hoping for better days.

!
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Woman to Woman is proud to have had a significant share 

in drafting the amendment to proposed legislation recently 

enacted in the Knesset that essentially ensures a “basket” of 

rehabilitation benefits for women leaving shelters, totaling an 

annual investment of NIS 10 million. 

Under the “Rights of Women Who 

Resided in Battered Women’s Shelters 

Law”, former residents of shelters will 

be entitled to an array of benefits, 

including assessment of suitability 

for halfway housing and assistance in 

integration into the work force. This 

amendment joins another dramatic 

proposal passed by the Knesset this 

year, recognizing women’s stays in 

shelters for entitlement to guaranteed 

minimum income grants from the 

National Insurance Institute.

We cite MK Zehava Galon of Meretz 

who initiated the legislation together 

with MKs Merav Ben Ari and Shelly 

Yehimovitz: “Woman to Woman not only drafted the law but 

was also closely involved in the process of legislation, applying 

its professionalism throughout. Were it not for the ongoing 

dialogue with Woman to Woman and shelter residents, we 

could not have recognized or formulated actual needs in the 

field, which the bill seeks to meet.” 

Woman to Woman’s Executive Director Naomi Schneiderman: 

“This marks an historic milestone toward government 

recognition of the sequence of treatment and rehabilitation 

necessary to help a woman escape 

the cycle of violence. The government 

has offered only a limited response 

to the women and children affected 

by violence, and the issue of “the day 

after the shelter” is particularly under-

budgeted. Woman to Woman remains 

the only non-profit in Israel that 

operates a program of comprehensive 

halfway housing for women who have 

completed a stay in a shelter, with the 

governmental funding covering only 

about half the expenses involved. We hope that the present 

measure will enable us and other groups active in the field to 

reach out to a greater number of women for longer periods of 

time and together pave the road to a life of independence and 

dignity.” 0
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Woman to Woman is a partner in 
new legislation for the benefit of 
women who have left shelters

קינגה קישוורי, עובדת סוציאלית במקלט, התנדבה השנה יחד עם 
בן זוגה, אפרים, להנחות את ליל הסדר במקלט

This year one of the Shelter’s social workers, Kinga 
Kishwari, volunteered to lead the traditional Seder at the 
Shelter with her partner Ephraim

Pesach 2017פסח תשע"ז 

We recently received news 
that gratified us deeply 

Alya, a young woman from a Druse village in the 

north of Israel, came to us after her family repeatedly 

threatened to kill her for refusing to go through with 

an arranged marriage and live the kind of life intended 

for her. She exhibited tremendous courage and stalwart 

determination to fight for her independence when she 

sought shelter with family members in a different city, 

eventually going on to study toward a profession.

But her immediate family’s threats continued and the 

danger to her life remained real. With financial assistance 

from Woman to Woman and the full cooperation of a 

battered women’s shelter overseas, Alya ultimately left 

Israel. We recently received news that gratified us deeply: 

After duly complying with the residency regulations, 

Alya became a citizen of the country where she found 

refuge. Now feeling safe, she has begun a new life. 0
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 What is your role as Alternate Service volunteer in 

the Shelter?

I’m one of three Alternate Service volunteers currently 

working in the Shelter’s Children’s Center. My work is in 

the framework of a project made possible by donations. 

In the mornings I go to the school where the Shelter kids 

are enrolled, helping inside and outside the classrooms, 

strengthening contacts between the Shelter and the school 

and teachers. I do what I can to make it easier for the 

children to adjust to what is for most of them their first 

year in a new school. Afterwards I help with homework, 

after-school activities and games. The Children’s Center 

professional staff supervise and follow up. 

 What were your expectations when you came to 

the Shelter? Has the reality lived up to them? 

Actually, in the past I was a volunteer at another shelter, 

so it wasn’t all new to me. But I was surprised by this 

Shelter because of the high level of professionalism and 

the serious work that goes on here. I certainly wasn’t 

disappointed.

 What difficulties do you have in the framework of 

your duties?

It’s hard to say goodbye to the kids when they leave the 

Shelter. I really get attached to them and I am sad when 

they go. I’m very aware of my heavy responsibility toward 

the children.

 Can you tell us about one of your significant 

experiences at the Shelter?

I had a very close relationship with a 9-year-old at the 

Shelter. He went to visit his father and came back shattered. 

He became very difficult, wouldn’t talk to anyone, refused 

to ask for any help from anyone at the Children’s Center. 

This went on for about four months and then last week 

he came up to me in school and asked me to arrange a 

meeting for him [with a professional]. I was so surprised 

I didn’t know what to say. Since then you can see an 

improvement in his attitude and behavior, he’s much more 

willing to accept help from the staff.

 In what way is the Alternate Service volunteers’ 

contribution special?

We can create a different kind of bond with the kids 

because we’re not all that much older than them (relatively 

speaking). Plus we’re around and available on a regular 

basis. Most of these children have seen so many people 

come and go in their lives – the fact that we’re here every 

day gives them something they can count on.

 What kind of relationship do you have with the 

mothers in the Shelter?

Mainly in talks about their children, or sometimes just 

about life. This is really nice for me and also for the 

mothers, because this is where it’s relatively non-committal 

and easy-going; I don’t have any professional relationship 

with them.

 What are you taking with you?

I feel that I’ve undergone a process of growth here. I’ve 

learned a lot about the field and also about myself, about 

coping with more complicated children, encountering 

people I would otherwise not have met outside the Shelter. 

Doing Alternate Service in the Shelter was a formative 

experience for me, both because of the work itself and 

because of the staff. The year made me interested in 

psychology and I’m considering studying in this field. 0

A formative experience 

A conversation with 19-year-old Shulamit Finkelman of Beit Shemesh, an Alternate Service 
volunteer 

שולמית פינקלמן, בת שירות במקלט, בפעולה
Shulamit Finkelman, Alternate Service volunteer, in action
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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. 

630 Third Ave, Ste 1501, 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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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.

תשע"ח







 

 



 




HAPPY NEW YEARHAPPY NEW YEAR

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



credit card

1234 5678 1234

08/18

חדש ב"אישה לאישה" 

אפשרות 
להוראת קבע 

בכרטיס אשראי!!!

פרטים באתר האינטרנט של העמותה:
www.jerusalemshelter.org.il

Ofra Ginio, Woman Pouring Coffee   עפרה ג'יניאו, אישה מוזגת קפה

This past June an exhibition called “Out of Nothing” opened, 

spearheaded by Woman to Woman Chairperson Ofra Ginio. 

The exhibition was on display for two months in the Dvora 

Fisher Gallery in Tel Aviv’s ZOA House. In addition to 

Ofra’s own oil paintings, the exhibition included photos 

from the “Fragments of Life” exhibition shown earlier this 

year at the Jerusalem Theater, presenting scenes from the 

Jerusalem Shelter as captured by the lenses of five volunteer 

photographers. Also shown were pieces from the Kibbutz 

Kabri Print Workshop, created by well-known artists who 

in this way expressed their support for the struggle to 

eradicate violence against women. The proceeds of the sales 

went to the Shelter. On June 21 the gallery hosted an event 

including a discussion with a former Shelter resident, emceed 

by journalist Einat Fishbein. Our sincere thanks to Ofra for 

launching the exhibition, to the artists who participated in it, 

to the curator Doron Pollak, and to Fisher Pharmaceuticals 

who administer the gallery. 0

“Out of Nothing”

On exhibit at the Tel Aviv ZOA House for the benefit of Woman to Woman



אישה לאישה

עמותת "אישה לאישה" גאה להיות שותפה לכתיבת תיקון 
להצעת חוק שעברה בימים אלה בכנסת ומהותה הבטחת 
סל שיקום רחב וגמיש לנשים יוצאות מקלטים, בתקציב של 
כעשרה מיליון שקלים בשנה. במסגרת התיקון לחוק "מענק 
הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות", שייקרא 
מעתה "חוק זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות", 
זוכות נשים לשורה של הטבות וביניהן בחינת התאמתן 
להשתתפות בתכנית דירות מעבר וסיוע בהשתלבות בשוק 
העבודה. תיקון זה מצטרף להצעת חוק דרמטית אחרת, 
שעברה השנה בכנסת, במסגרתה הוכרה זכאותן של נשים 
מהמוסד  הכנסה  הבטחת  לגמלת  במקלטים  השוהות 

לביטוח לאומי. 
חה"כ זהבה גלאון, שיזמה את התיקון לחוק, יחד עם חברות הכנסת 
מרב בן ארי ושלי יחימוביץ', אומרת: "עמותת 'אישה לאישה' לא רק 
סייעה בכתיבה של ההצעה, אלא גם ליוותה אותה וסייעה בקידומה 

עמותת "אישה לאישה" שותפה לקידום חקיקה לטובת נשים אחרי 
יציאתן מהמקלט

במקצועיות לאורך כל הדרך. ההצעה מבקשת לענות על 
צרכים בשטח, שאליהם יכולנו להתוודע רק מתוך דיאלוג 

מתמיד עם נשות העמותה ועם הנשים במקלטים". 
לאישה":  "אישה  עמותת  מנכ"לית  שניידרמן,  נעמי 
של  להכרה  הקשור  בכל  היסטורית  ציון  נקודת  "זוהי 
לסייע  כדי  הנדרש  והשיקומי  הטיפולי  ברצף  המדינה 
לאישה לצאת ממעגל האלימות. המענים שהמדינה נותנת 
לאישה נפגעת אלימות ולילדיה מוגבלים וסוגיית 'היום 
שאחרי המקלט' סובלת במיוחד מתת־תקצוב. עמותת 
'אישה לאישה' היא הגוף היחיד בארץ המפעיל תכנית 
מקיפה של דירות מעבר לנשים אחרי שהותן במקלטים 
יש  והסיוע הממשלתי מכסה רק כמחצית מההוצאות. 
הפעילים  נוספים  ולגורמים  לנו  יאפשר  הנוכחי  לקוות, שהמהלך 
בתחום להושיט יד ליותר נשים לאורך זמן ולסלול יחד איתן את 

הדרך לחיים של עצמאות וכבוד". 0

 עמותת 
'אישה לאישה' 
היא הגוף היחיד 
בארץ המפעיל 
תכנית מקיפה 

של דירות מעבר 
לנשים אחרי 

שהותן במקלטים

לקראת ראש השנה

 מכירת כלי קרמיקה 
של צבי ישראלי

 בחצר משפחת ישראלי, 
 רח' מוהליבר 7 )פינת רוזנס(, 
המושבה הגרמנית, ירושלים

יום שישי 15.9.17  10:00‑15:00

כל ההכנסות קודש למקלט

As Rosh Hashana approaches 

Ceramics sale
Zvi Israeli 
will be offering his work for sale from his yard,  

7 Moholivar Street (at the corner of Rosanes Street)  

in the German Colony, Jerusalem,  

on Friday, September 15, 2017, from 10 a.m. to 2 p.m. 

All  proceeds go to the Shelter

נשים  על  בהגנה  חשובים  חוקים  מספר  נחקקו  האחרונה  בתקופה 
מוחלשות. ברכות לחברות הכנסת מכל הקשת הפוליטית על שיתוף 

הפעולה הפורה בנושאים חשובים אלו.
Several important laws aimed at protecting women were 
passed in recent months. We would like to congratulate women 
Knesset Members from across the political spectrum on their 
productive collaboration on these important matters.

Thank You 
Woman to Woman gratefully acknowledges 

the support of: Anatta Ltd. (c c); Coca Cola 

Israel; Clore Israel Foundation; Susie and 

Michael Gelman; Mrs. Ethel Harris; Jerusalem 

Foundation; Jewish Federation in the Heart 

of New Jersey (Jennifer Lalin Memorial 

Foundation and the Karma Foundation); Kol 

Nashim (Colorado Hebrew Chorale); Levin Family, 

in memory of Shmaryahu; Arlene R. Kogod; Matan – 

Investing in the Community; PEF Israel Endowment 

Funds; The Rochlin Foundation; Steinhardt Family 

Foundation, Israel; Ted Arison Family Foundation, 

Lady Nancy Wald, and all our generous private donors 

in Israel and the US. Apologies to anyone we may 

have inadvertently omitted.



אישה לאישה

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

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

 "אישה לאישה", ת.ד. 10403, ירושלים 9110301
jshelter@netvision.net.il ❙ 02-6717386 :פקס

חפשו 
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 שולי ברזילי — על תרומת מתנות יום 
הולדתה.

 יוכי גייגר — על תרומת מתנות פרישתה 
מסגל מכללת הדסה.

 טינה דייויס — על תרומת ההכנסות 
ממכירת כלי הבית בביתה. 

חוה טרניאנסקי — על תרומת מתנות יום 
הולדתה.

דניאלה מורג — על תרומת מתנות יום 
הולדתה.

 לאה לורי וג'יין מדווד — על גיוס נשות 
שכונת בקעה לתרומות בכסף ובעין.

נשות קהילת בית אל נר תמיד, פנסילווניה — 
על תרומת פריטי חורף סרוגים מעשה ידיהן.

דבורה ומאיר חרש — על העברת תרומות 
ממשפחה וחברים לזכר בנם, אריאל ז"ל, שהיה 

בן שירות לאומי ב"אישה לאישה" ובמותו 
ציווה לעזור לילדי המקלט.

Shuli Barzilai – for asking friends to celebrate her 

birthday by donating to us.

Yochi Geiger – for asking friends to celebrate her 

retirement from Hadassah College by donating to us.

Tina Davis – for donating the proceeds of her 

houseware farewell sale to us.

Daniela Morag – for asking friends to celebrate  

her birthday by donating to us.

Chava Turniansky – for asking friends to celebrate  

her birthday by donating to us.

Laya Lurie and Jane Medved – for raising funds 

and in-kind donations from local women.

The women of Congregation Beth El Ner Tamid, 

Broomall, Pennsylvania – for hand-knit winter 

clothing for Shelter and Halfway Housing residents.

Devorah and Meir Charash – for directing to  

us contributions in memory of their beloved son,  

Ariel z”l.

Special Thanksתודות מיוחדות

"יוצרות מאין", שיזמה עפרה  נפתחה התערוכה  יוני השנה  בחודש 
ג'יניאו, יו"ר עמותת "אישה לאישה" למען המקלט. התערוכה הוצגה 
במשך כחודשיים בגלריה על שם דבורה פישר בבית ציוני אמריקה בתל 
אביב. לצד ציורי שמן של עפרה, נכללו בתערוכה גם צילומים מפרויקט 
"רסיסי חיים", שהחל את דרכו מוקדם יותר השנה בתיאטרון ירושלים 
ומביא תמונות מהמקלט, כפי שנקלטו בעדשת מצלמתן של חמש צלמות 
מתנדבות. כמו כן, שילבה התערוכה עבודות מסדנת ההדפס בקיבוץ 
כברי — יצירות של אמניות ידועות, שהביעו בדרך זו את תמיכתן במאבק 
באלימות כלפי נשים. ההכנסות ממכירת העבודות הופנו לעמותה. ב־21 
ביוני התקיים בגלריה אירוע למען העמותה, שכלל רב־שיח, בהשתתפות 

אישה ששהתה בעבר במקלט ובהנחיית העיתונאית עינת פישביין. 
תודתנו לעפרה, שיזמה את התערוכה והעניקה לה חסות, לאמניות 
שחברו אליה, לאוצר התערוכה, דורון פולק, ולחברת פישר מעבדות 

פרמצבטיות המפעילה את הגלריה. 0

"יוצרות מאין" 
תערוכה בבית ציוני אמריקה למען עמותת "אישה לאישה"

משמאל לימין: ד"ר אלי פישר, עפרה ג'יניאו, דורון פולק )צילום: ענבל גזית(
From left to right: Eli Fisher, Ofra Ginio, Doron Polak  

(Photo: Inbal Gazit)



עליה, אשה צעירה מיישוב דרוזי בצפון הארץ, 
איימו  הגיעה אלינו לאחר שבני משפחתה 
להרגה משום שסרבה לשידוך ולאורח חיים 

שהועידו לה.
 באומץ ובנחישות נלחמה על עצמאותה — 
ברחה לקרובי משפחה בעיר אחרת, למדה 

ורכשה מקצוע.
לאחר שאיומי בני המשפחה נמשכו וסיכנו 
לאחת  הארץ  את  עזבה  עליה  חייה,  את 
ממדינות המערב, במימון העמותה ובשיתוף 
פעולה מלא של מקלט לנשים מוכות הפועל 

שם.
לאחר למעלה משנה, עליה זכתה לאזרחות 

במקום מגוריה החדש.
היא בטוחה ומתחילה חיים חדשים, וכולנו 

חשות סיפוק רב.

מפגש פרידה מאישה ערב עזיבתה את המקלט
Farewell party for a woman before 
leaving the Shelter

ידיעה שריגשה ושמחה את כולנו

אישה לאישה

מה התפקיד שלך כבת שירות במקלט?   
אני אחת משלוש בנות שירות שמשרתות כעת בבית הילדים במקלט. 
בבוקר אני הולכת לבית הספר שבו לומדים ילדי המקלט, עוזרת בתגבור 
בשיעורים ומחוצה להם, מקשרת בין המקלט לבית הספר ולמורות. אני 
עושה כל מה שאני יכולה כדי להקל על הילדים בשילוב בבית הספר, 
שכן לרוב זו שנתם הראשונה בבית ספר חדש ולא מוכר. אחרי שעות 

בית הספר, אני עוזרת בשיעורים ובחוגים ומשחקת עם הילדים.
מי מלווה אותך בעבודתך במקלט?  

הצוות המקצועי בבית הילדים. 
מה היו הציפיות שלך כשהגעת למקלט ועד כמה הן תואמות את   

המציאות כיום?
התנדבתי במקלט אחר בעבר, כך שהתחום לא זר לי. המקלט שלנו 
הפתיע אותי ברמת המקצועיות של הצוות ובעבודה הרצינית שמתרחשת 

פה. בהחלט לא התאכזבתי. 
באילו קשיים את נתקלת במסגרת עבודתך?  

הקושי להיפרד מהילדים. אני ממש נקשרת אל הילדים וכל פעם מעציב 
אותי לראות אותם עוזבים. האחריות שלי על הילדים האלה מאוד 

כבדה, ואני מודעת לנטל הזה. 
ספרי על חוויה משמעותית שחווית במקלט!  

אחד הילדים במקלט, בן 9, שהייתי בקשר מאוד טוב אתו, הלך לבקר 
את אבא שלו וחזר "מפורק". זה הוביל אותו להסתגרות, הוא לא דיבר 

"העבודה עם ילדי המקלט — חוויה שבנתה אותי" 
שיחה עם שולמית פינקלמן )19( מבית שמש, מתנדבת במקלט במסגרת שירות לאומי

עם אף אחד ולא הסכים לבקש ולקבל עזרה מאף אחד בבית הילדים. 
כך זה נמשך ארבעה חודשים. לפני שבוע הוא ניגש אליי בבית הספר 
וביקש שאזמין אותו לפגישה איתה. כל כך הופתעתי, שבתחילה לא 
ידעתי מה להגיד. כמובן שהזמנתי אותו וראיתי שיפור גדול במצבו 

ושהוא כבר מוכן לקבל עזרה מאנשי הצוות. 
מהי, לדעתך, התרומה הייחודית של בנות השירות למקלט?  

בנות השירות יכולות ליצור קשר אחר עם הילדים, בגלל הקרבה בגיל 
)באופן יחסי(, הפניות והקביעות שלהן. העובדה שאנחנו פה כל יום 
נותנת לילדים, שחוו כל כך הרבה דמויות בחיים שלהם, משהו קבוע 

שאפשר להסתמך עליו.
איך הקשר עם האימהות במקלט?   

לרוב, הקשר בא לידי ביטוי בדיבורים על הילדים שלהן ולפעמים סתם 
על החיים. זה נעים מאוד גם לי וגם לאם, כי זה בא ממקום חופשי 

יחסית ממחויבות, בגלל שאין לי קשר מקצועי איתן. 
מה את לוקחת איתך הלאה?  

אני מרגישה שעברתי כאן תהליך. למדתי גם על התחום וגם על 
עצמי, איך אני מתמודדת עם ילדים מורכבים יותר. זכיתי למפגש עם 
אנשים שבחיים לא הייתי פוגשת מחוץ למקלט. השירות במקלט הוא 
חוויה שבנתה אותי, גם בזכות העבודה עצמה וגם הרבה בזכות הצוות. 
בעקבות השנה הזו אני מתעניינת בלימודי פסיכולוגיה ושוקלת לעבוד 

בתחום הזה. 0



מפסיקה לרקוד. שקועה במוזיקה האתנית, הקצבית. נעה לקצב הצלילים. אנשים 
מבקשים להתקרב, לנשק, לאחל, להדביק שטר על המצח ולברך.

לשבריר שנייה עולה בי המחשבה על המסע הארוך שעברה, מאז שהגיעה 
למקלט, כשהיא פצועה פיזית ורגשית, ועד לנקודה זו, שבה היא קופצת ומפזזת 

באושר ובשמחה.
כן. היה שווה לעבור איתה את הדרך, להתרגש ולקוות.

אישה לאישה
המקלט לנשים מוכות, ירושלים
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אישה לאישה

נקודת אור
צוות המקלט רווה נחת כאשר הוזמן לחתונה של אישה ששהתה בעבר במקלט

אלה  שבימים  יונה,  נזכרת  כך  בחתונתי",  נרקוד  שעוד  "הבטחתן 
התרגשנו להשתתף בשמחתה. יונה שהתה במקלט לפני שנים אחדות, 
לאחר שנאלצה להימלט מבית משפחתה עקב אלימות קשה מצד אחד 
מקרוביה. למרות סירובם של בני משפחתה להגן עליה ולעמוד לצידה, 
יונה גילתה נחישות ברצונה לבנות את חייה — להשיג הכרה של בית 
המשפט בעוול שנעשה לה, ללמוד ולהשתלב בעבודה. בתוך כל אלה, 
תהליך  עם  בגבורה  התמודדה  אף  היא 

שיקום פיזי בעקבות פציעה שנגרמה לה. 
"אישה  של  המלגות  תכנית  בעזרת 
לאישה" ובלווי מתנדבות מסורות, השלימה 
ומצאה  המינהל,  בתחום  לימודים  יונה 
עבודה שבה היא יכולה להביא לידי ביטוי 
את יכולותיה. השמחה הושלמה כשקיבלנו הזמנה לחתונתה עם בן זוג 

מכבד ואוהב. 
איריס יהושע־עמיר, העובדת הסוציאלית שלוותה את יונה, התרגשה 

להשתתף במעמד. כך היא כותבת: 

יונה חיכתה לרגע הזה שנים רבות. הרגע שבו היא תיכנס לאולם עם שמלה לבנה, 
כמו נסיכה, ומאות זוגות עיניים אוהבות ילוו אותה בדרכה לחופה.

התקווה, שתגיע לרגע שבו דודתה, אשר גידלה אותה כאם וחיה מעבר לים, 
תצליח להגיע למעמד המרגש בחייה, תאחז בידה, ותמסור אותה לידי בעלה 

לעתיד, התקווה הזאת זכתה להתממש.
כבר שנים שהיא מייחלת לשמוע את המילים: "הרי את מקודשת לי ...", יודעת 
שברגע זה הצליחה לנצח, כנגד כל הסיכויים, את אלו שפגעו בה, שהחרימו 

אותה, שנידו אותה, שגרמו לה לפגוע בעצמה.
היא ידעה שברגע שתפגוש את עיני בן זוגה לעתיד, תחוש מוגנת, תרגיש 

שניצחה ובעיקר תרגיש שיצרה את המשפחה עליה חלמה.
שאספה  קרובים  חברים  ומבוגרים..  צעירים  ונשים..  גברים  יונה  סביב 
בתקופות שונות בחייה. היא עטופה ואהובה, נראית כמרחפת בתוך חלום, לא 

jerusalem theatre  תיאטרון ירושלים 3.12.2017
annual event    אירוע ההתרמה השנתי שמרו את התאריך

vertigo Dance company   להקת המחול ורטיגו

כנגד כל הסיכויים 
לנצח את אלו 

שפגעו בה

כן, היה שווה לעבור איתה את הדרך, להתרגש ולקוות

"גיליון זה יורד לדפוס בעיצומה של אחת התקופות 
נשים  ביותר שידענו בשנים האחרונות: שש  הקשות 
נרצחו בחודשים יוני-יולי על רקע אלימות במשפחה — 
אחת מהן היא קרובת משפחה של אישה ששהתה בעבר 
במקלט. לא קשה לשער איזו השפעה יש להתרחשויות איומות 
שכאלה על ההוויה והתודעה של מי ששוהות במקלט ועל 
הצוות המטפל בהן. בתוך כך, התבשרנו על כך ששני מקלטים 
המופעלים על ידי עמותה אחרת נמצאים בסכנת סגירה עקב 
קשיי תקציב. המשבר אף נתן את אותותיו אצלנו ובמקלט 
נאלצנו להתמודד עם ריבוי הפניות. ִאיום סגירת המקלטים 
הוסר לפי שעה ועמותת "אישה לאישה" גאה להיות שותפה 
למאמצים להגברת המימון הכספי הניתן למקלטים על ידי 
ממשלת ישראל. לשמחתנו, מצבה הכספי של "אישה לאישה" 
איתן באופן יחסי, בין היתר הודות לתמיכה של תורמים  

נדיבים וידידים נאמנים. 
נמשיך לעדכן ונקווה לימים טובים יותר. 

!




