
 
  

 רשימת הזוכים בפירוט –נספח 

 
 תיאור העשייה שם הזוכה

איגוד מרכזי 

הסיוע 

לנפגעות 

ולנפגעי 

 תקיפה מינית

שנים, ופעילותו ייחודית במהותה ובהיקפה. משמש כתובת  26האיגוד פועל 

. 24/7הפועל  (1202לנפגעות, נותן ליווי, תמיכה פרטנית וקו חירום מוכר )

משמש גוף ידע מרכזי וגוף הדרכה לכלל מקומות העבודה, הכשרות לאנשי 

חקיקה, סדנאות חינוך לנוער ופיתוח מודלים מקצוע, פעילות ענפה בתחום ה

מפרסם נתונים עדכניים בכול שנה, ומפתח את וחדשניים. האיגוד אוסף 

התחום בראייה הוליסטית ומתפתחת. תרומתו משמעותית בכמה היבטים: 

מקבלי בחברה ובמוסדותיה, ובדגש על המודעות  מקתפעלו נמרצות להע

מתגברות על עצמה של הקורבנות שבעקבות פעילותם אנו עדים לה החלטות.

נקבעו  והבושה ומעזות לחשוף את הפגיעות המיניות שעברו. תודות לפעילות

 כאלף מתנדבים פועלים ברחבי הארץ מטעם האיגוד . נורמות חדשות

עמותת "רוח 

 נשית"

 

 

מכי חכם 

נאמן, 

מייסדת 

עמותת "רוח 

 נשית"

שנים את העמותה  9שניהלה  מכי חכם נאמןע"י  2007-" הוקמה ברוח נשית"

מתוך הבנה שעצמאות כלכלית לנשים היא מפתח מרכזי ליציאה ממעגל 

האלימות. "רוח נשית" פיתחה דרך התמודדות ייחודית של העצמה ומתן 

 80-עצמאות כלכלית לנשים הקורבנות, וזאת בפריסה ארצית ובאמצעות כ

ת וידידים. הפעילות מאמנות אישיות, ומעגל ידידו 30-מנטוריות מתנדבות, כ

ממוקדת רק בקורבנות האלימות וכול הנשים מגיעות מהמקלטים וממרכזי 

הסיוע למניעת אלמ"ב )אלימות במשפחה(. הפעילות כוללת גם קידום חקיקה 

ומדיניות, הסברה ויוזמות נוספות. מודל ההתערבות שפיתחו מהווה מודל 

ת והרצאות במוסדות ייחודי בישראל ובעולם. מכי חכם נאמן מבצעת הכשרו

הנשים  100אקדמיים, ארגונים חברתיים ומוסדות חינוך, ייסדה את "פורום 

המשפיעות" עם נשיאת "רוח נשית" יעל אבקסיס כדי לתמוך בפעילות למען 

 נפגעות אלימות. 



 
  

עמותת "בת 

 מלך"

 

 

 

נוח קורמן, 

מייסד "בת 

 מלך"

שנה.  20לפני  נוח קורמן ידי המייסד והיזם-" הוקמה עלבת מלךעמותת "

העמותה מפעילה מקלטים לנשים מוכות דתיות, להגנה פיזית וטיפול פרטני 

לנפגעות ולילדיהן. בהמשך הורחב המיזם והוקמה מחלקה לסיוע משפטי, 

שעות, הפעלת גן  24דירות מעבר לנשים ששהו במקלטים, קו חירום הפועל 

יאת תעסוקה לנשים שיצאו ילדים ומעון במקלט, פרויקט תמיכה וסיוע במצ

מהמקלט. נוח קורמן מגייס תרומות בארץ ובחו"ל, נותן הרצאות ומכהן 

בוועדות מקצועיות, מקיים התייעצויות עם רבנים ומנהיגים, כותב טורים 

ומאמרים בענייני רווחה משפחה ואקטואליה, הוציא חוברת המאגדת את 

סרט והצגה המקורות ההלכתיים בדבר איסור הכאת נשים, והפיק 

 20המותאמים לאוכלוסייה הדתית. פעילותו נעשית בהתנדבות מלאה כבר 

 שנה. 

הדיל אבו 

 חבלה

שנים, עבודת המקלט קריטית  8מנהלת מקלט לנשים מוכות ערביות כבר 

בהיבט ההגנה על חייהן של הנשים )על רקע המונח הלא מקובל "רצח על כבוד 

המשפחה"(. העבודה במקלטים לנשים ערביות היא ייחודית, כרוכה בקשיים 

שבירת סטיגמות , המצריכה מול המוסכמות החברתיותרבים ובהתמודדות 

. ראוי לציין את האומץ והנחישות נוי בדפוסים החברתיים המסורתייםושי

 .הדרושים כדי לנהל מקלט בסביבה כזו

מרכז 

 "תמורה"

שנים במספר תחומים למען אוכלוסיות נשים מוחלשות,  10" פעילה תמורה"

ובין היתר למען נשים קורבנות אלימות. "תמורה" העמידה את הכלי הנזיקי 

בהפליה ובנזקיה ובזכותן לפיצוי של נשים שנאנסו, נרצחו, כאמצעי להכרה 

תמורה" מלווה נשים הממתינות לדיור . סבלו אלימות פיזית נפשית וכלכלית

ציבורי ופועלת להגנה על נשים נפגעות הטרדה מינית בתוך החברות 

סטודנטיות וסטודנטים  20-המשכנות. מדי שנה מכשירה "תמורה" קרוב ל

קיקה, מבצעת פעילויות הסברה, ומעניקה ליווי משפטי למשפטים. מקדמת ח

לנשים שהופלו בעבודה. פעילות "תמורה" מהווה מקור להשראה בכנסים 

 בי העולם ומצוטטת בספרות המשפמקצועיים ברח

 


