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צוות המרכז
מרים שלר מנהלת המרכז 

אורי שרמן רכז קו הסיוע לגברים ונערים דתיים
איילת רוטשנקר  רכזת לוגיסטיקה

אלינור משיח רכזת פיתוח משאבים
אתי בר-כהן  רכזת פרויקטים

גבריאלה סטריהן  רכזת מניעת הטרדה מינית
וחינוך מבוגרים

דפנה איזנרייך / עדי מורג רכזת שיווק ודיגיטל
טל מור רכזת מתנדבות 

יונינה פלנברג רכזת חינוך מגזר דתי וחרדי 
יעל אפריאט  רכזת חינוך והסברה לנוער 

וצעירים/ות במצבי סיכון 
לילך בן עמי רכזת ליווי הליך פלילי

מיטל מיכאלי  רכזת סיוע
עינב הסטן רכזת ליווי הליך פלילי

ערן האן רכז קו הסיוע לנערים וגברים  
צאלה מיצד / אריאלה פרטיג  רכזת חינוך
שהם כרמי רכזת הכשרות לנשות ואנשי 

מקצוע וקבוצות תמיכה 
 

הועד המנהל
זהר ברמן

טליה רוזמן
מיכל מרקס  

סיגל פז
ענבר שנפלד

שי אדר

ועדת ביקורת
טלי ברוך

סיגל ענברי 
ענת פרין

השותפים שלנו לעשיה
איי.בי.איי. בית השקעות

אלטשולר שחם
דיספליי בע"מ
דליה אנרגיות

יונייטד פראנטס
יוסי בר נתן

מיטב דש בית השקעות 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מתן - משקיעים בקהילה
עיריית גבעתיים

עיריית פתח-תקווה
עיריית ראשון לציון

עיריית רמת גן
עיריית תל אביב-יפו

קרן בוקסנבאום נטע 
קרן משפחת אליהו

קרן עזריאלי
קרן קריסטינה ויוסף קסירר
קרן צדקה לזכר ישראלוב

שיכון ובינוי 
Jewish Federation of Greater Portland

PEF Israel Endowment Fund

Marlene Nathan Meyerson Family Foundation

Sally Gottesman

The Schusterman Foundation - Israel

The Sklare Family

The Morton H. Meyerson Family Tzedakah Fund

Tmura-The IsraelPublic Service Venture Fund

Jewish Women’s Foundation of Metropolitan Chicago (JWF)

כל העשייה הענפה והברוכה הזו, לא יכלה להתבצע ללא עזרתם של:

260 המתנדבות והמתנדבים 
במרכז, העושים לילות כימים 

במלאכה.

מעל 750 המעצבים, 
המעצבות והחנויות שתורמים 

לנו בבזאר "מתלבשות על 
זה" וכל התורמים הפרטיים 
והעסקיים המשתפים איתנו 
פעולה ותומכים בנו בנדיבות 

במשך השנה.



את לא לבדאתה לא לבד

ברכות למתנדבות, למתנדבים ולתומכי
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל-אביב

על עבודת הקודש והעשייה הבלתי נלאית בסיוע בחומר וברוח
בזמן אמת לאלפי הפונות והפונים למרכז.

  
יהי רצון שהשוכן במרומים יעניק לכם 

ברכה והצלחה במעשי ידיכם
 
 

יוסף ואלי בר-נתן
שובל סוכנות לביטוח בע”מ
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להשקיע עם אנשים הראויים לאמון שלך

www.profimex.com  profimex@profimex.com  09-7774400 :פרופימקס בע”מ  רחוב זרחין 10, ת.ד. 1155, רעננה 4310101  טלפון: 09-7774444  פקס

בו המידע  הוא שוק בלתי משוכלל,  בנדל”ן  שוק ההשקעות 
והמיומנויות הינם נחלת מעטים - מנהלי השקעות מקצועיים 
את  ולהשיג  מיוחדות  בהזדמנויות השקעה  להבחין  שיכולים 

התשואה המירבית מהשקעות אלו.
 

לכן, לבחירת מנהל ההשקעות השפעה ישירה ומהותית על 
התשואות למשקיעים.

 
מחקרים מראים, באופן חד משמעי, שככל שאי הנזילות גדלה, 

כך גדלים גם ההבדלים בתוצאות שמספק מנהל השקעות 
תוקף  משנה  מקבלים  הדברים  בינוני.  מנהל  לעומת  מצוין 
בתקופות של משבר והאטה כלכלית. פרופימקס הוכיחה זאת.

 
פרופימקס, זרוע ה-Private Equity של במברגר רוזנהיים 
מחוץ  נדל”ן  בהשקעות  מתמחה  ב-1969,  שנוסדה  בע”מ 

לישראל משנת 1998.
 

נאמנה מזה 20 שנה משקיעים פרטיים  פרופימקס משרתת 

גופים ומגוון  קיבוצים  וציבוריות,  פרטיות  חברות  הון,  עתירי 
מוסדיים.

 
במהלך 20 שנות פעילותה, השקיעה פרופימקס עם משקיעיה, 
לצד שותפיה הגלובאליים, במאות השקעות ישירות בנכסים 
ובמקבצי נכסים, ב-25 קרנות ו-2 אגדי קרנות ובסה”כ ביותר 
מ-3,000 נכסים ועשרות אלפי יחידות במקבצי דיור להשכרה, 

בשווי כולל של למעלה מ-50 מיליארד דולר.

הצטרפו אלינו לעשור שלישי של השקעות נדל”ן גלובליות בהגינות, יושרה ושקיפות



למרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  
בתל אביב

אנו ב-IBI בית השקעות גאים לתמוך 
היומיומית  ובעשייה  בפעילות  בדרך, 

של המרכז.

העובדים/ות  ידי  את  לחזק  נמשיך 
דרך  המשך  ולאחל  והמתנדבים/ות 

ברוכה ופוריה.
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המרכז להוראה פרטית - ”רועי קריב“ שמח להציע לכם את מגוון המסלולים להצלחה. 
ועד לקבלת  הלימודים  לסיום  עד  גיל  לכל  המותאמות  מגוונות  תוכניות  בנינו  עבורכם 
מקצועיים,  מורים  מתקדמות,  הוראה  בשיטות  עובדים  במרכז  האקדמאים.  הלימודים 

כיתות לימוד נוחות, יחס אישי ובית וחם.

החלטתי,
רועי קריב.

הלמודיה
לחטיבה הצעירה

שיעורים פרטיים
למיקסום ההישגים

התכנית להגשמה עצמית
התיכון האקסטרני

בגרות בגדול
שיפור בגרויות

הפסיכומטרי
קורס פסיכומטרי אישי

בפיקוח משרד החינוך

המרכז להוראה פרטית
מוכר לצורך פקדון לחיילים משוחררים





40 שנה
למרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי

תקיפה מינית תל-אביב

את/ה לא לבד
קו סיוע נשים 1202  |  קו סיוע גברים 1203
קו סיוע לגברים ונערים דתיים 02-5328000
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