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vulnerability ironically revealed your great strengths. You faced 

a crucial turning point as you made the courageous decision to 

take your children … away from violence.  Throughout your … 

uncertainty, as you considered a new life … your two children’s 

welfare was your … ultimate concern.”

The murder shocked all of us, women, staff and volunteers. 

The week after the appalling act, we met in the Shelter to 

share our feelings and memories. Still grief-stricken, we are 

keenly aware that violence directed 

against children is ultimately also 

deliberate violence against women. 

The act of murder was an act of 

destruction and revenge against 

the children’s mother, who indeed 

suffered the greatest pain a mother 

can know. Make no mistake: any 

violence in the family is violence 

against all of us, and it portends 

grave danger. It is our duty not to stand aside and keep 

silent, but to loudly add our voices to those of the women 

and children. We must not falter in our struggle to eradicate 

the phenomenon.

The res idents of  the 

Jerusalem Shelter and 

Woman to Woman’s staff 

and volunteers  were 

shocked and devastated 

when Yishai and Sarah 

Levy were murdered by 

their father on June 11 this 

year. Together with their 

mother Karen, Yishai and 

Sarah had been with us 

in 2009–2010, first in the 

Shelter and later in one of our Halfway Housing apartments. 

Their funeral was held in the United States, where a eulogy 

we had written was read aloud to Karen: 

“We have no words to bring you comfort, because there can be 

no comfort. We are so far away from you, but we stretch out our 

arms to embrace you, to weep with you today. Sarah and Yishai 

were so very dear to us, your beautiful, wonderful children 

whose grace came from within and shone in their eyes. Dear, 

dear Karen, we were granted the good fortune to meet you and 

your remarkable children at a point in your lives when your 
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ישי ושרה לוי ז"ל 
Yishai and Sarah Levy z”l Yishai and Sarah 

Levy’s murder  
at the hands 

of their father 
shocked us all

This edition of our newsletter goes to press 
at a difficult time. Like all of us, the women 

and children in the Shelter and in the Halfway 
Housing apartments – some of which are located 

in the city of Ashkelon, which has been a 
target of rocket attacks – face daily tension and 

uncertainty. At the same time, these women 
confront personal trauma that compounds the 

difficulties and hampers their ability to deal with 
the tense situation. Let us hope for calmer and 
 quieter days and a return to normal routine.

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.
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During Woman t

“Thanks, Mom, for bringing me this far”

Arts and Craftsשעת יצירה

“Looking back, I know today that in the house I grew up in, 

no one saw me.” That’s what 36-year-old Simcha, mother of 

Maya (15), Amir (13), and Miriam (4), tells us. She was born 

in a Jewish family in the north of Israel and was sadly familiar 

with brutality and humiliation, which her father and brothers 

dispensed freely. Her family’s rejection, coupled with the 

severe learning disabilities that prevented her from learning 

to read and write and led her to skip school frequently, made 

her the “black sheep” of the family. 

She was a teenager when she met Ali, an Arab youngster 

from a nearby village. He pursued her ardently and showered 

her with the love and attention her family denied her. 

Simcha converted to Islam and became Yasmin. “At long last 

someone looked at me and cared about me. I was thrilled 

to feel loved and to get away from my family.” The couple 

married and went to live in Ali’s village. But the violence was 

not long in coming; Ali beat her, and his family, for whom she 

would always remain “the Jew,” repudiated her and rejected 

the children she bore her husband. Every month Ali forced 

Yasmin to hand over the meager salary she earned from her 

work at the local factory, making her totally dependent on 

him for her economic survival and that of her children. She 

looked to her own family for protection, but she and her 

“Arab children” were sent away. When she sought help from 

the local welfare officials, pleading that she and her children 

were on the brink of starvation, they recommended removing 

the children to a residential setting; shocked and horrified, 

she refused and continued to suffer deprivation and abuse. 

Nor were her children spared: On one occasion Yasmin 

physically shielded Maya from a heavy ashtray that Ali had 

thrown at her. It was ultimately the children’s suffering that 

led her to unburden herself to a local council clerk. 

The clerk alerted an outreach organization, and within 

days mother and children were secretly 

“extracted” from their surroundings 

and brought to safety. Bags and 

suitcases were packed and hidden 

under the beds and then lowered out 

the window. Yasmin ostensibly went 

off to work, and the two older children 

seemingly to school, backpacks and all. 

A car was waiting around the corner 

to take them to the safety of Woman 

to Woman. The family spent 7 months 

in the Shelter and then moved on to 

a Halfway Housing apartment, where 

they have now been living for about a year. In a few weeks 

they will be moving into a rented apartment in Jerusalem.

While she was here, Yasmin – now once again Simcha – who  

had always been a protective and devoted mother to her 

children, underwent a process of personal growth and 

development. Before our very eyes, and the eyes of her 

children, she became an independent woman who could 

manage her family and direct her own life. Living in the 

shadow of violence has left its mark on the children and 

Simcha stoically copes with the challenges of raising two 

teenagers whose needs are complicated and whose behavior 

can often be provocative. She has gratefully accepted the 

parenting counseling that Woman to Woman can offer, and 

it is obvious that she is well on the way to breaking the 

intergenerational cycle of violence. After a particularly loud 

confrontation with her mother, Maya told us that “I thought 

Mom would slap me because she was so furious, but she just 

talked to me calmly, like you do in the Shelter’s Children’s 

Center.” In fact, Simcha has mustered enough self-confidence 

to face Ali, from whom she is now divorced, in court. She 

reassumed her Judaism and her birth name, and has even 

reestablished ties with her own mother. One of our volunteers 

has been helping her learn to read and write; another 

volunteer helps her sell her home-made prepared meals. 

Two months ago we were all visibly moved when 

Simcha’s son Amir celebrated his bar mitzvah at the Western 

Wall. In addition to the traditional blessings and readings, 

Amir thanked his mother for “bringing me this far” – a phrase 

that took on new and special meaning for all of us present.

The local 
welfare officials 
recommended 

that her 
children be 
removed to 
a residential 

setting

אמיר, בנה של שמחה, בטקס בר המצווה בכותל
Amir, Simcha’s son, at his bar mitzvah ceremony at the 

Western Wall in Jerusalem



coexistence, their diversity of language and faith, culture 

and nationality strengthening rather than dividing them. 

Whether sharing new recipes, demonstrating housekeeping 

tricks, or translating their jokes for one another, the women 

and children in the Woman to Woman program were truly 

family. They cared for each other in 

this Jerusalem haven and found the 

strength and support to start new lives, 

liberated from the cycle of violence that 

once tyrannized them.

The Jerusalem Shelter for Battered 

Women is my Israel. In a place where 

I sought to teach, I was educated. In a 

space where I hoped to give of myself, 

I was enriched and enlightened. The 

Woman to Woman program showed me how a deep sense of 

mission and obligation, coupled with a dynamic staff and 

volunteer team, can truly deliver on a promise. The Jerusalem 

Shelter is my sanctuary. This community of women exemplifies 

the limitless potential of the State of Israel to mend the world by 

harnessing her greatest asset – her passionate and persevering 

people. They are a blessing to their country and to the world.

ג'רי במירה עם בן זוגה ועם נציגי הנהלת הפדרציה בחגיגת הפרידה
Gerrie Bamira with her husband and representatives of the 

Middlesex Federation Board at the farewell party
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A Parting Gift
In lieu of farewell gifts, outgoing Jewish Federation leader establishes an endowment to assist the 
women and children at the Shelter  
This past June Gerrie Bamira stepped down after 18 years 

as Executive Director of the Jewish Federation of Greater 

Middlesex, New Jersey. A loyal friend of Woman to Woman, 

Gerrie marked the occasion uniquely: Instead of a farewell 

gift, she asked her community to establish a special fund for 

the benefit of women and children leaving the Shelter and 

embarking on independent life. A sizeable sum was soon 

collected and the endowment was announced at a festive 

champagne celebration in New Jersey. Woman to Woman’s 

Executive Director, Naomi Schneiderman, expressed our 

thanks to Ms. Bamira in a short videotaped message screened 

for the more than 200 well-wishers attending the event: 

“Despite the distance in geography, over the years 

you have forged a strong and special friendship with our 

organization and by extension with the families under our 

care. Even now, as you conclude a meaningful chapter in 

your professional life, it is so touching that you have thought 

about the women and children in the Shelter and about 

helping to ease transitions they face as they move out of the 

Shelter and into independent life.”  

Gerrie’s response: “I applaud the important work at the 

Shelter, caring for the vulnerable and providing dignity to the 

women and their children. I am so proud that my community 

has established this special legacy in my honor. They clearly 

understand how I value the Shelter and its mission to support 

the women in their quest for a better future.”

A Dream of Israel Realized
Julianna Schnur, a rabbinical student at Hebrew Union 

College – Jewish Institute of Religion, reflects on a year of 

volunteer work with Woman to Woman: 

I was nervous about moving to Jerusalem to begin rabbinical 

school. I feared that my relationship with Israel, which 

was superficial at best, would be complicated by a deeper 

encounter. I wondered if, as a woman, I would have the 

opportunity to contribute to the flourishing religious and civic 

life that makes Jerusalem so vibrant. I took a gamble, and that 

wager changed my life.

Searching in synagogues and independent minyanim, 

I sought a community that embraced my values of egal-

itarianism, outreach, warmth and welcome. To my great 

surprise, I found this community established outside of the 

religious framework – at the Jerusalem Shelter for Battered 

Women. 

I found more than a home in the Jerusalem Shelter; I 

found the dream of a Jewish state realized. Muslim and 

Jewish, Christian and secular, Russian and Ethiopian, Arab 

and Georgian, the Shelter women, endowed with uncommon 

resilience in the face of their struggles, were a model of 

The Jerusalem 
Shelter for 
Battered 

Women is my 
Israel 



יום מים בבית הילדים
 Summer in the Shelter’s  

Children’s Center

I. and S. were each in the Shelter about 10 years ago and 

have stayed in touch with us in the framework of the Tutorial 

Program that saw them through their ups and downs from 

grade school through high school. “It wasn’t easy,” says S., 

“Nava [Nava Fuchs, Director of our Tutorial Program] was 

with me every step of the way. I just want thank you for 

investing all the time and money that you did. It was all your 

doing. Thank you, thank you, thank you!” Nava responds: 

“The children were able to make the effort and knew how 

to accept our help. I have no doubt that they will go far –  

not only because of our assistance, but because of who they 

are. I am really proud of these kids.” Woman to Woman 

congratulates the graduates and wishes them continued 

success in their compulsory military service and in their 

future lives as well. We also applaud R., M. and A., residents 

of the Shelter and Halfway Housing apartments, who finished 

grade school this year.

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

Congratulations, graduates!
We salute I. and S. who successfully finished their studies and passed their matriculation exams this June

Woman to Woman  

ש' עם נאוה רכזת הלימודיה וסהר, החונכת שלה בטקס סיום בית הספר התיכון 
S. with Woman to Woman staff at her high school graduation

(Photograph printed with permission) 



אישה לאישה

למועצת הנשים היהודיות של ארצות־הברית )NCJW( — על 
תרומה למימון "נופשון הפוגה" בירושלים, במהלך מבצע 'צוק 
איתן', עבור נשים וילדיהן השוהים בדירות המעבר באשקלון, 

במטרה לסייע בהתמודדות עם לחצי המלחמה.
לאסתר דבוש, שתרמה מזמנה, מרצה וכשרונה ואף התרימה 
וגייסה בני משפחה וידידים, ביניהם השפים אבירם חיוקה, 
תומר טיבי, אסף סרי, ואיציק רוחם, לטובת הכנת ארוחות 

במקלט בחג הפסח ובחג השבועות.
למקהלת "קול נשים", קולורדו )בתמונה( בניצוחה של לאה 

פיר — על הקדשת ההכנסות מהקונצרט השנתי למקלט.
לספרייה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן, האוניברסיטה 

העברית בירושלים — על תרומת מחשבים שיצאו משימוש 
בספרייה.

 ליואל ויינברג — על תרומת שכר שקיבל עבור שיעורי הכנה 
לבר מצווה של אחד מתלמידיו.

לד"ר מוטי זעירא — על תרומת שכר הרצאה שניתנה לזכר 
מרים כהן, ז"ל.

לרותי ורובי סיבל — על ייעוד מתנות יובל לנישואיהם לטובת 
המקלט.

To the National Council of Jewish Women for their 

emergency contribution to pay for a “respite vacation” 

in Jerusalem for families residing in our Halfway 

Housing apartments in Ashkelon during Operation 

Protective Edge.

To Esther Dabush who donated her time, energy 

and talent and even enlisted her family and friends, 

including the chefs Assaf Seri and Aviram Hayouka, 

to prepare festive Pesach and Shavuot meals in the 

Shelter.

To the Kol Nashim Colorado Hebrew Chorale (in 

photo), conducted by Leah Peer, for dedicating the 

proceeds of their annual concert to the Shelter.

To the Muriel and Philip Berman Medical Library, 

Hebrew University of Jerusalem, for the generous 

donation of used computers.

To Joel Weinberg for donating the fees he earned as 

a bar mitzvah preparation teacher.

To Dr. Motti Ze’eira for donating his lecture 

honorarium in memory of Miriam Cohen.

To Ruthie and Robbie Sable who asked that gifts in 

honor of their 50th wedding anniversary be sent to 

Woman to Woman.

נשות דירות המעבר באשקלון 
בקבוצת תמיכה בירושלים 
במהלך מבצע "צוק איתן"
Residents of Ashkelon 

Halfway Housing 
apartments in a 

support group meeting 
in Jerusalem during 

Operation Protective Edge

מקהלת "קול נשים", קולורדו 
Kol Nashin Colorodo Hebrew 

Chorale 

אסתר דבוש והשפים אבירם חיוקה ותומר טיבי מכינים ארוחת חג 
במטבח המקלט.

Esther Dabush with chefs Aviram Hayouka and Tomer 
Tibi cooking a holiday meal in the Shelter kitchen

אסף סרי, המוכר מתכנית 
הטלוויזיה "משחקי השף" מבשל 

ארוחת חג במטבח של המקלט
Israel television’s “Games of 
Chefs” celebrity Assaf Seri 
cooking a holiday meal in 
the Shelter kitchen

תודות מיוחדות

Special Thanks



המעבר לירושלים, כדי להתחיל את לימודי הרבנות, לא היה עבורי 
מובן מאליו. חששתי שמפגש מעמיק יותר עם החברה הישראלית יהפוך 
את היחסים שלי עם המדינה, שהיו שטחיים לכל היותר, למורכבים 
יותר. תהיתי אם כאישה יהיו לי הזדמנויות לתרום לחיים הדתיים 
והאזרחיים הפורחים, שירושלים כה עשירה בהם. הימרתי, וההימור 

שינה את חיי.
בין בתי הכנסת והמניינים העצמאיים 
שערכיה  קהילה  חיפשתי  ירושלים  של 
עולים בקנה אחד עם תפיסותיי השוויוניות 
אשר  קהילה  חברתי;  לצדק  ומחויבותי 
הגדולה  להפתעתי  אנושי.  חום  מקרינה 
 מצאתי קהילה כזו מחוץ למסגרת הדתית — 

במקלט לנשים מוכות בירושלים. 
יותר מכך;  במקלט מצאתי בית ואף 
היהודית.  המדינה  חלום  של  הגשמה 
נוצריות  מוסלמיות,   — במקלט  הנשים 

כמנכ"לית  במירה מתפקידה  ג'רי  הגב'  פרשה  יוני האחרון  בחודש 
הפדרציה היהודית של מידלסקס בניו ג'רסי, לאחר שמונה־עשרה שנים. 
ג'רי בחרה לציין את סיום תפקידה בדרך מיוחדת במינה: במקום 
מתנה לרגל עזיבתה היא ביקשה מקהילתה להקים קרן לרווחת נשים 
וילדים עם יציאתם מהמקלט לחיים עצמאיים. תוך זמן קצר, גויס 
סכום נאה והקרן הושקה במסיבת פרידה חגיגית שנערכה בניו ג'רסי. 
נעמי שניידרמן, מנכ"לית עמותת "אישה לאישה", הודתה לגב' במירה 
בסרטון וידיאו, שהוקרן בפני קהל של מעל ל־200 איש: "למרות המרחק 
הגיאוגרפי, משך השנים בנית ידידות איתנה וקרובה עם העמותה שלנו 
ועם המשפחות השוהות עימנו. אפילו כעת, כאשר את מסיימת פרק 
משמעותי בחייך המקצועיים, כל כך מרגש שחשבת להקדיש את מתנת 
הפרידה שלך לנשים ולילדים במקלט, הפותחים אף הם בפרק חיים 

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 91103
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

ישראל שלי

מתנת פרידה

ג'וליאנה שנור, סטודנטית לרבנות במכון ללימודי יהדות "היברו יוניון קולג'", מספרת על שנת ההתנדבות במקלט

היוצאים  ולילדיהן  לנשים  פרידה  מתנות  למימון  קרן  הקמת  יזמה  העמותה  ותיקה של  ידידה  תפקידה,  סיום  עם 
מהמקלט

ויהודיות; דתיות וחילוניות; רוסיות, אתיופיות, ערביות וגרוזיניות — 
התברכו ביכולת בלתי רגילה להתמודד עם אתגריהן ובתוך כך היוו מודל 
לשותפות ולדו־קיום. מגוון הלשונות, האמונות, התרבויות והלאומים 
לא פילג אותן, אלא דווקא היווה גורם מעצים. הנשים שפגשתי במקלט 
היו משפחה של ממש, והדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, כשהחליפו זו 
עם זו מתכונים, חלקו טיפים לניהול משק הבית, או תרגמו בדיחות 
אחת עבור השנייה. בחלקת אלוהים ירושלמית זו הן דאגו זו לזו ומצאו 
את העוצמה והתמיכה להתחיל חיים חדשים, כשהן חופשיות ממעגל 

האלימות, ששלט פעם בחייהן.
ישראל  לנשים מוכות של עמותת "אישה לאישה" הוא  המקלט 
שלי. במקום שבו רציתי ללמד, התחנכתי. במרחב שבו קיוויתי לתת 
מעצמי, זכיתי להעשרה ולהארה. במקלט נוכחתי כיצד תחושת שליחות 
ומתנדבות,  עובדות  דינמי של  צוות  ומחויבות עמוקה, בשילוב עם 
יכולים לממש הבטחה. זהו חוף המבטחים שלי. קהילה זו של נשים 
ממחישה את הפוטנציאל האינסופי של מדינת ישראל, לתקן את העולם 

באמצעות הנכס הנפלא והיקר ביותר שלה — אנשיה.

חדש". ותגובתה של ג'רי: "אני מלאת הערכה לעבודה החשובה שנעשית 
במקלט למען אוכלוסיות בסיכון ואני גאה בקהילה שלי ומודה להם 

לי  על המורשת שהנחילו לכבודי. אין 
מבינים את החזון  ספק, שכמוני, הם 
של 'אישה לאישה' לסייע לנשים בדרכן 

לבניית חיים של ביטחון וכבוד". 

ג'רי במירה, מנכ"לית הפדרציה היהודית 
של מידלסקס ניו ג'רסי

Gerrie Bamira, Executive Director 
of the Jewish Federation of Greater 
Middlesex, New Jersey

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.

 ג'וליאנה שנור
Julianna Schnur 



אישה לאישה

"במבט לאחור אני יודעת היום, שבבית בו גדלתי לא ראו אותי". כך 
15, אמיר בן  ילדים – מאיה בת  )36(, אם לשלושה  אומרת שמחה 
13 ומרים בת 4. שמחה נולדה למשפחה יהודית בצפון הארץ וסבלה 
בילדותה מאלימות מצד אביה ואחיה. הדחייה מצד בני המשפחה, 
בתוספת ליקוי למידה חמור, שהקשה עליה את לימוד הקריאה, הביאו 
אותה להיעדרויות רבות מבית הספר והיא הייתה ל "כבשה השחורה" 

במשפחתה. 
נערה, פגשה שמחה  בעודה 
את עלי, בחור ערבי מכפר סמוך, 
שמחה  בלהט.  אחריה  שחיזר 
התאסלמה והפכה ליסמין. "סוף 
והיה  עלי  סוף מישהו הסתכל 
לו אכפת ממני. הייתי מאושרת 
ולהתרחק  נאהבת  להרגיש 
מבני משפחתי", היא מספרת. 
בני הזוג נישאו ועברו להתגורר 
עלי. אך האידיליה  בכפרו של 
הסתיימה מהר ותוך זמן קצר 
מנחת  לסבול  החלה  שמחה 
זרועו של עלי ומהתנכלויות של 
בני משפחתו, שהתייחסו אליה 
כאל ה"יהודיה" ואל ילדיה כאל 
ילדים שנואים ודחויים. שמחה 
ניסתה לקבל הגנה ומפלט בבית הוריה, אך הם דחו אותה ולא הסכימו 

להכניס את ילדיה ה"ערבים" לביתם.
כשפנתה למחלקת הרווחה בכפר והתלוננה על חרפת הרעב, שממנה 
היא וילדיה סובלים, הוצע לה להעביר את ילדיה לפנימייה. שמחה 
נאלמה ונעלמה והמשיכה לחיות בבידוד ובחוסר כל ולסבול מאלימות 
מתמשכת וקשה. אפילו את משכורתה הדלה מעבודה במפעל מקומי 
נאלצה למסור לעלי מידי חודש. ילדיה סבלו אף הם מאלימות ובאחד 
האירועים חסמה שמחה בגופה פגיעה ממאפרה כבדה שעלי השליך 
לעבר הבת מאיה. סבלם של ילדיה הוא שדחף את שמחה לספר את 

סיפורה לעובדת במועצה המקומית של הכפר. 

תודה לאמא שהביאה אותי עד הלום 
בסיוע עובדת זו, שקישרה את שמחה לארגון "יד לאחים," נרקם 
מבצע הימלטות נועז. הילדים שותפו בסוד הבריחה המתוכננת. תיקים 
המועד,  ובהגיע  למיטות  מתחת  והוחבאו  בחשאי  נארזו  ומזוודות 
שולשלו מהחלון. שמחה יצאה כביכול ליום שגרתי של עבודה במפעל, 
שבו הועסקה, והילדים הגדולים יצאו עם ילקוטים כביכול לעוד יום 
לימודים בבית הספר. בפינת הרחוב המתין להם רכב, שהביא אותם 
בבטחה למקלט. שמחה וילדיה שהו במקלט כשבעה חודשים ובימים 
אלה מסיימים שהות בת שנה בדירת מעבר. בקרוב תעבור המשפחה 

לדירה בשכירות בירושלים. 
במהלך שהותה איתנו, שמחה, שהייתה 
תמיד אם מכילה, דואגת ומסורה לילדיה, 

ילדיה  עיני  ולנגד  הצוות  עיני  לנגד  הפכה 
את  בתבונה  המנהלת  עצמאית,  לאישה 
משפחתה ואת חייה. החיים בצל האלימות 
הותירו משקעים בילדיה ושמחה מתמודדת 
שני מתבגרים, המציבים  גידול  עם  באומץ 
בפניה אתגרים. היא אף נעזרת בהדרכה הורית 
שהצליחה  וניכר  לאישה,"  "אישה  מטעם 
לשבור את מעגל האלימות הבין־דורי. בעקבות 
בתה  עם  לשמחה  שהיה  קולני  קונפליקט 
מאיה, סיפרה מאיה: "חשבתי שאמא תעיף 
לי סטירה, כי היא כל כך כעסה, אבל היא 
דיברה איתי בשקט ובכבוד, כמו שמדברים 
בבית הילדים שבמקלט". שמחה אף התעמתה 
בבית המשפט ללא פחד עם בעלה, שממנו היא 
גרושה היום. היא חזרה ליהדות ושבה לשמה 

המקורי ואף חידשה קשרים עם אמה. מתנדבת בעמותה מסייעת לה 
לשפר את יכולת הקריאה ושמחה לומדת קרוא וכתוב. מתנדבת אחרת 

מסייעת לה בהפעלת מיזם של מכירת תבשילים מעשה ידיה. 
של  בנה  של  המצווה  בר  בטקס  התרגשנו  כולנו  חודשיים  לפני 
שמחה, אמיר, שהתקיים ברחבת הכותל המערבי. אמיר הודה לאמו על 
"שהביאה אותי עד הלום". המשפט השגור והמוכר קיבל משנה משמעות 

במעמד זה והעלה דמעות בעיני הנוכחים. 

ברכות לבוגרים
מזל טוב לי' ולש', שסיימו בחודש יוני את לימודיהם ועמדו בהצלחה בכל בחינות הבגרות

ש' וי' שהו כל אחד במקלט לפני כעשור ובמהלך השנים שמרו על קשר 
עם העמותה, במסגרת תוכנית הלימודיה, שליוותה אותם בעליות 
ובמורדות שידעו במהלך שנות לימודיהם בבית הספר. אומרת ש': "זו 
היתה דרך לא קלה אך נאוה )נאוה פוקס, רכזת הלימודיה( הייתה איתי 
לכל אורכה. רציתי להודות על ההשקעה בזמן ובהוצאות כספיות. הכול 
בזכותכם, תודה רבה רבה!" מסכמת נאוה: "הילדים השקיעו וידעו 
להיעזר. אין לי ספק, שיגיעו רחוק – לא רק בזכות העזרה שלנו, אלא 

בזכות מי שהם. אני גאה בילדים האלה". 
עמותת "אישה לאישה" גאה מאוד בבוגרים, מברכת אותם ומאחלת 
להם המשך הצלחה עם גיוסם לצה"ל ובכל אשר יפנו. ברכות גם לר', 
מ' וא', השוהים במקלט ובדירות המעבר, שסיימו השנה את בית הספר 

היסודי.
ש' ואמה בטקס סיום בית הספר התיכון )המצולמים נתנו את הסכמתם לפירסום התמונה(

S. with her mother at her high school graduation 
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violence 
 )המצולמת נתנה את הסכמתה לפירסום התמונה(
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לאישה עצמאית, 

 המנהלת 
את משפחתה 
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אישה לאישה

הנשים והילדים במקלט וצוות העובדות והמתנדבות בעמותת "אישה 
לאישה" מזועזעים וכואבים את רצח ישי ושרה לוי בידי אביהם ב־11 
ביוני השנה. הילדים, ביחד עם אמם קרן, שהו במקלט ואחר כך בדירת 
מעבר בשנים 2010-2009. הלווייתם התקיימה בארצות הברית. בדברי 
הספד שכתבנו והוקראו, בשם העמותה, בלוויה 
נאמר: "אין לנו מילים של נחמה, כי אין נחמה. 
אבל כולנו רוצות להיות איתך היום, לחבק אותך 
ולבכות איתך, למרות שאנו רחוקות. שרה וישי 
נכנסו ללבבות כולנו, ילדים יפים בחיצוניותם 
ובפנימיותם. קרן יקרה, זכינו ללוותך ולהכירך 
וגם את ילדייך בצומת משמעותי מאוד בחייכם, 
עת החלטת לצאת איתם לדרך חדשה  ולהרחיק 
תהליך  בכל  מאלימות.  ואותם  עצמך  את 

ההתלבטות ותכנון המשך חייך ראית את טובת שני ילדייך".
ס', אישה שהיתה שכנתם לחדר במקלט של שרה וילדיה כתבה: "לא 
 אשכח איך הייתם בורחים בלילה לחדר שלי לצחוק ולהפתיע את אמא .... 
שרה'לה יקרה, זוכרת כמה אהבת להכין יצירות יפות? ישי, היית ילד 
ערני וחכם בעל ידע רב. שניכם קיבלתם מקרן המון ונתינתה לא ידעה 

גבול גם במסגרת המקלט".
הרצח המחריד הכה את כולנו בהלם — נשים, מתנדבות וצוות כאחד. 
כדי לשתף בתחושותינו  בשבוע שלאחר המקרה התכנסנו במקלט, 
ההכרה,  ואיתם  אותנו  עוזבים  לא  והמועקה  הכאב  ביחד.  ולזכור 

מזועזעים וכואבים

שאלימות המכוונת נגד ילדים היא אלימות קשה גם כלפי נשים. מעשה 
הרצח היה מעשה של הרס, פגיעה ונקמה באם הילדים והוא אכן גרם 
לה לנורא מכל. בל נטעה: אלימות במשפחה היא אלימות כלפי כולנו 
והיא טומנת בחובה סכנה גדולה. מחובתנו לא לשתוק, לזעוק את זעקת 

הנשים והילדים ולהילחם בתופעה בכל דרך.

רצח הילדים, 
ישי ושרה לוי, 
בידי אביהם 

הכה את כולנו 
בהלם

ישי ושרה לוי עם אימם קרן. עם עזיבתה את המקלט ב־2010 קרן העניקה 
את התמונה כמזכרת לעובדת הסוציאלית שטיפלה בה. 

Yishai and Sarah Levy with their Mother. The photograph 
was a farewell gift from Karen to her caseworker when she 

concluded her stay in the halfway house in 2010
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annual event אירוע ההתרמה השנתי   
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 מהדורה זו יורדת לדפוס בשעה קשה לכולנו, בעיצומו של מבצע "צוק איתן". 
הנשים והילדים במקלט ובדירות המעבר, שחלקן נמצאות בעיר אשקלון, חשופים לאלימות מבחוץ כמו כולנו. 

עם זאת, הם מתמודדים גם עם טראומה אישית, 
 המגבירה את מצוקתם ואת קשיי ההתמודדות שלהם עם המצב הביטחוני. 

נייחל לימים רגועים יותר ולחזרה מהירה לשגרה.
ולמרות הכל

ראש השנה   תשע"הA  HAPPY NEW  YEARשנה טובה ומתוקה


