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place as a part of this impressive occasion, 

my back unbent and my head held high, 

looking straight ahead and, most important, 

with a broad smile on my face. ... With the 

help of Woman to Woman’s support and 

follow-up the climb became possible and 

slowly the mountain became less steep …. ”

When invited to the podium, Woman to 

Woman chairperson Orna Reshef welcomed 

the audience, noting that the national, social 

and personal violence that marked this 

past year in Israel had made itself felt on 

everyone engaged in the struggle to end 

domestic violence. For Woman to Woman 

it was particularly devastating in the wake 

of the murder, at their father’s hands, of 

Yishai and Sara Levy, who had been in the 

Shelter with their mother Karen in 2009-2010. 

Orna underscored the connection between 

abuse of children and abuse of women, and 

referred to Woman to Woman’s initiative in 

organizing a special session at the Knesset on 

violence against children as an expression of 

violence against women (see item). Briefly 

reviewing Woman to Woman’s activities 

over the past year she remarked that the Halfway Housing 

project in Ashkelon, where several former Shelter residents 

have made their way, proved to be a “baptism of fire in many 

senses,” as the city was repeatedly hit by rockets during 

Operation Protective Edge. Reiterating the argument that 

economic independence is a decisive factor in the eventual 

success of a woman leaving a violent home, Orna noted 

several gratifying achievements of former Shelter residents, 

including one woman who obtained her nursing certificate 

and another who had finished her first year of kindergarten 

teacher training studies.  

Our keynote speaker was renowned poet Agi Mishol, 

who had visited the Shelter earlier the same week and who 

expressed her warm endorsement of our efforts and her 

We extend our heartfelt thanks to the 

many supporters who joined us on Friday 

morning, November 21, for Woman to 

Woman’s annual fundraising event. This 

year, despite troubling security threats in 

the capital, once again we were delighted to 

welcome hundreds of guests, whose active 

participation and generous contributions 

helped raise over NIS 170,000 to benefit the 

Jerusalem Shelter. As has by now become 

a tradition, old and new friends from 

Jerusalem and further afield came to express 

their advocacy, filling two screening halls 

to see a French comedy – Qu’est-ce qu’on 

a fait au Bon Dieu? ("למה זה מגיע לי"). The 

film was preceded by a beautifully prepared 

and deliciously catered reception in the 

Cinematheque foyer, where a slideshow 

presentation of Jerusalem Shelter activities 

could also be viewed. When the crowd of 

well-wishers took their seats they met the 

morning’s emcee, Ruth Ovadia, a former 

Shelter resident. With quiet eloquence 

she spoke of the devastating humiliations 

she suffered while married to and later 

divorced from the father of her three children, a man who 

insidiously portrayed her to the authorities as an unfit and 

dangerous mother, jeopardizing her custody of the children 

and her freedom. That lowest point in her life was a pivotal 

experience, as she decided to leave his unrelenting verbal 

and emotional violence behind her. Recalling that moment, 

Ruth spoke of her decision “to leave the cycle of violence 

and reassert control over my own existence.” She came to 

the Shelter with her children and there, in the safety and 

warmth of the Shelter’s welcoming atmosphere, under the 

guidance of our trained staff and devoted volunteers, Ruth 

took “giant steps and baby steps” in her climb up her own 

Mt. Everest, toward a repaired sense of self: “We healed our 

wounds and regained our strength, and today I can take my 
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Ovadia, a former Shelter resident



קרן לוי )במרכז( בצעדה שקטה לזכר ילדיה שנרצחו בידי אביהם
Karen Levy (center) during the quiet walk in memory of her 

two children, who were murdered by their father
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I Am a Mother Without Children
Karen Levy, bereaved mother of Yishai and Sara Levy (z”l), speaks at Knesset session initiated by Woman 
to Woman

Marking the International Day for the Elimination of Violence 

Against Women, an extraordinary session of the Committee 

for the Advancement of the Status of Women and Gender 

Equality was held in the Knesset on November 24, 2014. 

Prompted by recent acts of violence against children and, 

most specifically, the murder this past summer of former 

Shelter residents Yishai and Sara Levy (z”l) by their father, 

Woman to Woman approached the Committee, with the help 

of Knesset Member Zehava Galon, and urged that a special 

session be convened on the topic of violence against children 

as an expression of violence against women. 

Yishai and Sara’s bereaved mother Karen agreed to come 

to Israel to speak at the session, revealing her tremendous 

stores of strength in the face of so enormous a loss. Hesitantly 

yet passionately, she addressed the Knesset members and 

visitors: “Yishai and Sara, Yishai and Sara – here I am, my 

children, I am a mother without her children today. It was so 

very hard for me to come to Israel. … But I chose to come, 

without anger and without fear [because] I want everyone 

to remember my children, Yishai and Sara [and because] I 

wanted to talk about support and community…When I heard 

what Avi had done to our children, to our children, to our 

children – I sank into an abyss that was so deep, a darkness 

that was so black and so heavy that I thought I would die as 

well. But I am here, I am here – Yishai and Sara, I am here. 

And what can I do? Who am I, who 

am I now – I am a mother without 

children. What can I do?”

Karen emphasized the importance 

of an ongoing support system for 

families who have suffered domestic 

violence, beyond the conclusion of 

legal proceedings: “When a court 

makes its ruling, that is not the end 

of violence, or of heartache, but 

also not the end of support from the 

community, from the professional 

help a woman needs. This is very important to know,.. When 

I began to wake up and grasp my new reality.,. I looked 

around me and saw my community ….. I am here today so 

that we don’t forget Yishai and Sara and to do everything 

possible to safeguard other women and childrenso that this 

does not happen to them. … If I can stand here today in 

front of all you … If I am here talking about my children – 

then together we can make a change.” 

Many listeners were openly crying with Karen, whose 

bravery in coming to Israel in her bereavement had 

touched us all. In attendance throughout the session were 

representatives from Woman to Woman’s Board, staff and 

volunteers who came to express their solidarity with Karen. 

Woman to Woman’s Executive Director Naomi 

Schneiderman addressed those assembled to reiterate the 

I am here 
today ... to 

do everything 
possible to 

safeguard other 
women and 

children

respect for the tremendous step toward extrication from 

violence taken by the women who dare to seek refuge at the 

Shelter. She was clearly moved by her visit and was subdued 

in her discourse, going on to read her poem “Nocturne” (see 

citation in Hebrew).

In the audience, we were honored to count Ms. Lia van 

Leer, Founder and President of the Jerusalem Cinematheque 

and a prominent Jerusalem figure. It was Ms. van Leer who 

hosted Woman to Woman’s first public fundraising event at 

the Jerusalem Cinematheque 13 years ago. We are grateful 

to Ms. van Leer for taking us under her wing then, and we 

cherish the letter she wrote us after this year’s experience, in 

which she commended our work, declared herself “proud to 

be a partner in our common struggle” and assured us that 

“the Jerusalem Cinematheque will always be a home for 

activities as important as these.”

A special and hearty thank you goes to Woman to 

Woman’s committed volunteers and especially to our Events 

Committee, who devoted months of their time and energy to 

ensure the day’s success.
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“Mom, are you sure the door’s locked?”
Despite the difficulty of leaving an abusive husband and coping alone with her two special needs 
children, Svetlana has begun training to be a professional hair stylist 

After eight months in the Jerusalem Shelter, 38-year-old 

Svetlana and her four youngsters moved into one of our 

Halfway Housing apartments. Two of her children have 

special needs requiring constant attention and care: 5-year-

old Vera, who has Down Syndrome, and 8-year-old Vassily, 

who suffers from severe Attention Deficit Disorder and is 

prone to outbursts of anger and violence. Svetlana discovered 

very early in her married life just how dangerously violent 

her husband could become after drinking too much, hitting 

and kicking both her and the children with equal fury. Things 

only got worse, and it reached the point that, when Svetlana 

knew her husband was coming home drunk, she would take 

the children with her into the apartment “safe room.” Vassily, 

whose usual anxieties were further exacerbated when 

his father was due home, would repeatedly twist the door 

handle and seek Svetlana’s reassurance that they were safe: 

“Mom, are you sure the door’s locked?”

Despite the difficulty of coping alone with her two special 

needs children, Svetlana always made sure to treat all four 

youngsters with equal love and patience. This was enhanced 

once she was safe at the Shelter, where she quickly won the 

hearts of residents and staff alike. Making good use of the 

assistance Woman to Woman had to offer, Svetlana went to 

work and now, thanks to a study grant we provided, she 

is training for the profession she has always dreamed of – 

hairdressing. To quote Svetlana: “My life has changed 180 

degrees, and coping with the challenges of independence is 

far, far better than living alongside a violent husband.” 

close connection between violence against children and 

violence against women. Stressing the inter-generational 

sources of domestic violence, Naomi reviewed the current 

paucity of governmental resources, professional and 

financial, devoted to coping with the phenomenon. 

A Position Paper submitted to the Knesset Committee by 

Woman to Woman explained that cumulative experience has 

made it clear that whether or not a violent spouse physically 

harms his children, they are the victims of abuse and need 

trained professional intervention. The brutal act of murdering 

a mother’s children can be the tragic pinnacle of abuse 

against the woman. 

Karen Levy's stay in Israel culminated in a silent walk in 

memory of Yishai and Sara that was held on December 2nd 

at Kibbutz Yavneh in which scores of friends and supporters 

participated, including Woman to Woman representatives.

Always in our hearts
Earmark your gifts
While Yishai and Sara were with us in the Shelter, 

our Children’s Center enjoyed the stimulus of the 

children’s strong affinity for art and creativity, which 

was enthusiastically nurtured by Karen. We invite you 

to make a donation toward an annual Children’s Center 

activity or outing in their memory. 

Yishai and Sara are always in our hearts.

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.



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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Michal Zmora Cohen Z”L

Woman to Woman mourns the death of our dear friend 

Michal Zmora Cohen, who passed away in January 2015.

Michal was a member of our Board of Directors 

for several years and is warmly remembered as a very 

significant figure in our organization's development. 

Endowed with a cutting intellect and a staunchly ethical 

orientation, Michal was an activist who did not shy 

away from voicing her opinion in the many areas in 

which she assumed a task. Michal was forthright in her 

approach to what was expected of her on our Board 

and did not hesitate to ask difficult questions – from 

the dilemmas inherent in caring for Shelter residents, 

through budgetary issues and money management – in 

order to deepen her own understanding and confront 

the challenges of working together responsibly. She 

was unflagging in her commitment to the role she had 

assumed on our Board, and to the goals we shared with 

her: raising public awareness of the bane of domestic 

violence at a time when we were still struggling to find 

our place in the community and in the public eye. We 

cannot exaggerate the extent to which our reputation 

was enhanced, as was that of our common cause, when 

Michal decided to join our ranks. 

It was a great privilege to be among the varied 

organizations to which Michal devoted her time and 

energy. We cherish her memory and join in her family’s 

grief at her passing.

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.

Chanukah חנוכה



אישה לאישה

לשף חיים כהן — על תרומת התמלוגים שלו ממיזם המכירה של "שף 
בוקס" בתקופה החגים. 

למעצב השיער, אייל מור — על שתרם את בגדי אם ילדיו, נועה )פס( 
מור, ז"ל, המזכירה האהובה של "אישה לאישה", אשר נפטרה בשנת 

2013 ועל תרומות מכשירי עיצוב שיער לנשות המקלט. 
ל"הקהל" )מניין שוויוני בשכונת בקעה( ולקהילת ידידיה — על 
הסיוע בחומר וברוח לקיום מסיבת בת־מצווה לילדה השוהה בימים 
אלה במקלט ומסיבת בר־מצווה לילד ששהה בעבר במקלט, עם אימו, 

וכעת החל בחיים עצמאיים בקהילה. 
לשר החינוך )היוצא( שי פירון — על הצטרפותו אל הנשים והילדים 

בטקס הדלקת נרות בחג החנוכה.
לצוות בנק ישראל — על תרומת המיקסר החשמלי לאפיית עוגות 

במטבח של המקלט.
ל"אברהם הוסטל" — על הבחירה בנו כאחת מארבע עמותות שזכו 

ל־7.5% מההכנסות מכל הזמנה דרך אתר האינטרנט של האכסניה. 
לג'וליאנה שנור ואדם קרול על ייעוד מתנות חתונתם לטובת המקלט.

לאמנים היוצרים, מבצעי השיר, תומר אביעד ונורית האן זיגלר על 
הקדשת השיר "חיים אחרים" לנשות המקלט.

To Chef Haim Cohen for donating his royalties from 

“Chef Box’s” High Holy Day special sale. 

To local hairdresser Eyal Mor for donating clothing 

from the wardrobe of the mother of his children, the 

late Noa Mor (Pas), Woman to Woman’s beloved office 

manager who passed away in 2013, and for contributing 

hairstyling and hair care supplies to residents of the 

Jerusalem Shelter and Halfway House apartments. 

To Hakhel (the Baka Egalitarian Minyan) for its 

material generosity, as well as its generosity of spirit, for 

arranging the Bat Mitzvah of a young girl currently at the 

Shelter and the Bar Mitzvah of a young boy who lives 

independently with his mother in Jerusalem after they left 

the Shelter; to Kehilat Yedidiya for graciously opening 

its doors to hosting these celebrations.

To the Abraham Hostel for choosing Woman to Woman 

as one of the four non-profit recipients of 7.5% of every 

booking made through the hostel’s internet site.

To (outgoing) Minister of Education Shai Piron, for 

joining the women and children for Chanukah candle 

lighting.

תודות מיוחדות

Special Thanks

Bank of Israel volunteers  מתנדבי בנק ישראל

Shai Piron  שי פירון

Haim Cohen  חיים כהן

אברהם הוסטל
Abraham Hostel

To the staff of Bank of Israel for their generous gift of a new electric mixer for the 

Shelter’s kitchen.

To Julianna Schnur and Adam Karol for referring their wedding gifts to the Shelter.

To songwriters and performers, Tomer Aviad and Nurit Hahn Siegler for dedicating 

their song “Another Life” to the women in the Shelter.
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מיכל זמורה־כהן, ז"ל 
Michal Zmora Cohen z”l 

מיכל זמורה־כהן, ז"ל — שותפה פעילה בהעלאת המודעות לתופעת האלימות במשפחה
עמותת "אישה לאישה" אבלה על מותה של חברתנו, הגב' מיכל זמורה־כהן, שהלכה לעולמה בחודש 
ינואר. מיכל הייתה משך שנים חברה בוועד המנהל של העמותה וזכורה לרבים כדמות משמעותית 
מאוד. רחל ביאלר וישראלה הירשברג, שניהלו את המקלט ואת דירות המעבר של העמותה בתקופה 
שבה מיכל הייתה פעילה מספרות על אישיות יוצאת דופן — חריפת שכל, ערכית ואמיצה בדעותיה. 
לדבריהן, היא לא היססה להקשות בשאלות נוקבות ומורכבות, החל מדילמות טיפוליות הנוגעות 
לנשים ולילדים במקלט ועד לסוגיות של תקציב וניהול כספים — הכול במטרה להעמיק את הבנתה 

ולנווט באחריות את העשייה המשותפת. 
זכות גדולה היא עבורנו להימנות בין הארגונים הרבים להם הקדישה מיכל מזמנה וממרצה. 
למרות עיסוקיה הרבים, שהתפרסו על תחומי תוכן שונים ומגוונים, היא התמסרה להתנדבות בוועד 
המנהל והייתה שותפה פעילה במאמץ להעלות את המודעות החברתית לתופעת האלימות במשפחה. 
הייתה זו תקופה, שבה נאבקנו על מקומנו הציבורי והקהילתי והתקשינו לגייס לשורותנו פעילות. 
קשה להפריז בחשיבות בחירתה של מיכל לחבור אלינו. הגיבוי והמעורבות שהעניקה לעמותת "אישה 
לאישה" ולנושא שלנו היו לנו לנכס שלא יסולא בפז. אנו מוקירות את זכרה של מיכל ומשתתפות 

בצער המשפחה.

לאחר ששהתה שמונה חודשים במקלט, עברה סווטלנה, בת ה־38, עם 
ארבעת ילדיה הקטנים, אל אחת מדירות המעבר של העמותה. לשניים 
מילדיה צרכים מיוחדים, הדורשים תשומת לב וטיפול אינטנסיביים: 
ורה, בת החמש, סובלת מתסמונת דאון וזקוקה להשגחה בכל רגע, 
ווסילי, בן השמונה, הוא ילד  עם קשיי קשב וריכוז חמורים, התקפי 

זעם ואלימות. 
סווטלנה חיתה שנים לצד בן זוג אלים. רק לאחר נישואיהם גילתה 
שהוא נוהג לשתות ולהתפרץ באלימות קשה בזמן שהוא שיכור. המכות 
שסווטלנה וילדיה ספגו ממנו היו קשות ואכזריות. המשפחה נהגה 
להסתגר מדי ערב בממ"ד הדירה למשך הלילה. ווסילי, אשר חרדותיו 
הרגילים הורעו עוד יותר בכל פעם שאביו היה אמור לשוב לביתו, היה 
מסובב את ידית הדלת שוב ושוב ומחפש אחר הבטחה חוזרת מצד 

סווטלנה שהם בטוחים: "אימא, את בטוחה שהדלת נעולה?"

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
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"אימא, את בטוחה שהדלת נעולה?"
למרות הקושי להיפרד מבעל אלים ולהתמודד לבד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, יצאה סווטלנה לדרך חדשה 

ילדיה  למרות הקושי בהתמודדות לבד, סווטלנה התמסרה לכל 
באהבה ובסבלנות אין קץ. המשפחה שהתה במקלט שמונה חדשים 
ובתקופה זו נכנסה ללבבות של כולנו. סווטלנה מצליחה להתמודד 
בנועם, במאור פנים ובאורך רוח כמעט עם כל קושי — תמיד נכונה 
לעזור, ולשמחתנו נעזרת אף היא בסיוע המוצע לה. זמן קצר לאחר 
הגיעה למקלט, החלה לעבוד ולאחרונה גם ללמוד בעזרת מלגת לימודים 
בשילובם  מסייע  המקלט  צוות  אלה,  בימים  מהעמותה.  שקיבלה 
של הילדים במסגרות לימוד מתאימות ובחודשים הקרובים תרכוש 

סווטלנה מקצוע שעליו חלמה תמיד — ספרות ועיצוב תסרוקות ערב. 
במסיבת הפרידה שנערכה לה, עם יציאתה לדירת המעבר, ציינה 
סווטלנה שחייה השתנו מקצה לקצה: "אני נהנית היום מעצמאות 
ילדיי הם קלים לעומת  ומחופש. הקשיים הרבים בהיענות לצורכי 

הקושי עמו התמודדתי כשחייתי לצד בעל אלים". 

בליבנו תמיד
תרמו לזכרם של ישי ושרה

נהנים  זכינו לראותם  ושרה במקלט  ישי  במהלך שהותם של 
ומשקיעים בעבודות אמנות ויצירה, תחביב שאימם, קרן, טיפחה 
לייעד את תרומתכם  במסירות אוהבת. אנו מזמינים אתכם 

לסדנת יצירה שנתית בבית הילדים לזכרם של ישי ושרה.

נייר עמדה אשר  עמותת "אישה לאישה" הגישה לוועדת הכנסת 
הבהיר, שהניסיון המצטבר מלמד על כך, שכדי להתמודד עם התופעה 
הקשה של אלימות כלפי ילדים נחוצה השקעה לא רק בחקיקה ובאכיפה, 
כי אם בטיפול ובחינוך, בראש ובראשונה, במענה מקצועי מנוסה בתקופת 

השהות של אימהות וילדיהן במקלט ולאורך זמן לאחר מכן. 
קרן חתמה את ביקורה בארץ בצעדה שקטה לזכר ישי ושרה, אשר 
התקיימה ב־2 בדצמבר בקיבוץ יבנה, שבה נכחו מאות חברים ותומכים, 

ביניהם גם נציגים של עמותת "אישה לאישה".
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א
ִית תֹוְך ַהּבַ ּבְ
ַהּכֹל ָאגּור:

ְנֶצֶנת, ּצִ ר ּבַ ּכָ ַהּסֻ
ז ַאְרּגַ ֶחם ּבְ ַהּלֶ

ֶחם, ַהּלֶ
ֵגָרה, ּמְ ין ּבַ ּכִ ַהּסַ
ֵדָרה, ּקְ ָהאֶֹכל ּבַ
ָהרּוחֹות ָהָרעֹות

ילֹון, ין ִקְפֵלי ַהּוִ ּבֵ
י ֶזה ּבֵ ֶזה ַעל ּגַ

ּפֹות ַהּצִ
יֹות ִפּ ַהּצִ

ְחּתֹוִנים ַהּתַ
ֶהָחִזּיֹות,

ַהּכֹל ָאגּור:
ְקִליִטים, ֲחִריֵצי ַהּתַ ַהּמּוִסיָקה ּבַ

ת ֲעִלּיַ רֹוש ּבַ ָהַעְכּבְ
חּוִיים.  ַהֲחָפִצים ַהּדְ

נֹוְקטּוְרן 
ב 

ָתּה ָטּ ה ִמּמִ קּום ָהִאּשָ ִאם ּתָ
ח ֶאת ַהְמָקֵרר, ְוִתְפּתַ

ֶניָה, ֶאְפָשר ִיְהֶיה ִלְראֹות ֶאת ּפָ
ָטּה ר ִיְהֶיה ִלְראֹות ֶאת ַמּבָ ֶאְפׁשָ

יָטה ֲחָזָרה ֵמחֹוֶריָה, ּבִ ִביָנה ַהּמַ ּגְ ּבַ
ר, ה ַהִחּוֵ אֹור ַהּזֶ ַאְך ּבָ

עּור רֹוִאים ֶשַרֲעבֹוָנּה ּפָ
ְלאֹור ַאֵחר

ד ַחְלַחל ַהְמַרּצֵ ְולֹא ַלּכְ
ִמן ַהֶטֶלִויְזָיה,

ְולֹא ָלָאדֹם ַהּבֹוֵקַע
עֹון ַהְמעֹוֵרר ָ ִמן ַהׁשּ

ֵרַח אֹו ְלֵניאֹון ַהּיָ
ָמָתּה. ְנִציץ ֶאת ִנְבֶרֶשת ִנׁשְ ַהּמַ

אֹור ַאֵחר
ִהיא ְצִריָכה

חֹוָרה ֻכְרַסת עֹור ׁשְ ין ּכְ ְמּתִ ְיָלה ַהּמַ ּלַ ּבַ
ְלָבְלָעּה.

 Poet Agi Mishol reading her poem “Nocturne” at the fundraising event   המשוררת אגי משעול מקריאה את שירה "נוקטורן" באירוע ההתרמה

ג 
ְיָלה ּלַ ְך ּבַ לֹא ְסָתם ֲאִני עֹוֶמֶדת ּכָ

ּיֹור חּוָנה ַעל ַהּכִ ּגְ
י ּתִ ת ֶאת ֶעְמּדָ ׁשֶ ְמַאּיֶ

ְרָחק ָרה ַלּמֶ ְוׁשָ
ָטה ּדּוִגית ׁשָ

ל  י ּכָ ּכִ
כֹול ּיָ ַמה ּשֶ

ִמְתַרֵחק ִמן ָהֲאָדָמה:
ה, ן ָהֲאֻרּבָ ֲעׁשַ

ה, ִפּלָ ּתְ
ר ְקִפיצֹות ָהאֹׁשֶ

מֹו צֹאן ִמים ּכְ ִית נֹוׁשְ ֵני ַהּבַ ַאְך ּבְ
ַחְדָרם, ֲאדָֹני רֹוָעם ִנים ּבְ ְיׁשֵ

הֹום ִית ֵמי ַהּתְ ַחת ַלּבַ ּוִמּתַ
הֹום ַחת ַלּתְ ּוִמּתַ
ל ֵלאּות. ה ׁשֶ ַלּבָ

אישה לאישה

סמוך ליום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים קיימה ועדת הכנסת 
לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי דיון מיוחד בנושא שימוש ופגיעה 
בילדים כביטוי לאלימות כלפי נשים. את הדיון יזמה עמותת "אישה 
לאישה" בעקבות הרצח של הילדים ישי ושרה לוי, בידי אביהם, בקיץ 
האחרון. שותפים למהלך היו חברת הכנסת זהבה גלאון ומרכז רקמן 

לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן.  
אימם של ישי ושרה, קרן, שהתה יחד איתם במקלט ובדירות המעבר 
של עמותת "אישה לאישה" בשנים 2010-2009. כיום היא מתגוררת 
מחוץ לישראל והגיעה לארץ במיוחד כדי לשאת דברים בדיון שהתקיים 
בכנסת. בגרון חנוק מדמעות, אך בעוצמה בלתי רגילה, פנתה קרן אל 

הנוכחים: "ישי ושרה — הנה אני, ילדים שלי. אני אימא בלי הילדים 
שלה היום. היה לי מאוד מאוד קשה לבוא... אבל בחרתי לבוא, בלי כעס 
ובלי פחד, משתי סיבות: קודם ... חשוב לי שכולם יזכרו את הילדים 
שלי ]... וגם[ רציתי לדבר על תמיכה וקהילה... כששמעתי מה אבי עשה 
לילדים שלנו... נכנסתי לבור כל כך עמוק ולחושך כל כך חשוך וכל כך 
כבד, שגם אני חשבתי שאמות. אבל אני כאן, אני כאן — ישי ושרה — אני 
כאן. ומה אני יכולה לעשות, ומי אני, מי אני עכשיו — אימא בלי ילדים, 

מה אני אעשה..." 
בדבריה הדגישה קרן את החשיבות של קיום מערך תמיכה מתמשך 
עבור נשים וילדיהן, נפגעי אלימות במשפחה, גם לאחר תום ההליכים 
המשפטיים: "כשיש החלטה בבית המשפט זה לא הסוף של האלימות, 
זה לא הסוף של הקושי, לא הסוף של התמיכה מהקהילה והעזרה 
המקצועית שאישה צריכה. זה חשוב לדעת... כשאני התעוררתי טיפה 
וראיתי את  להבין את המציאות שלי, הסתכלתי סביבי  והתחלתי 
 הקהילה שלי... אני כאן היום כדי לספר את הסיפור של ישי ושרה — 
וילדים  יש לעשות הכול כדי לשמור על נשים  שלא נשכח אותם. 
אחרים שזה לא יקרה גם להם... אם אני יכולה לעמוד היום מולכם — 

אנחנו יכולים לעשות הרבה ביחד". 
רבים מהנוכחים בדיון הזילו דמעות ביחד עם קרן, אשר אומץ ליבה 
וכאבה נגעו ללב כולנו. בדיון נכחו נציגות מטעם הוועד המנהל של 
עמותת "אישה לאישה", חברות צוות ומתנדבות בעבר ובהווה, שבאו 
לתמוך בקרן במעמד הקשה. מנכ"לית עמותת "אישה לאישה", נעמי 
שניידרמן, נשאה דברים אף היא, תוך שהיא עומדת על הקשר ההדוק 
בין אלימות המכוונת נגד ילדים לאלימות כלפי נשים: "גבר אלים — 
בין אם במישרין כלפי ילדיו ובין אם בעקיפין באלימות שמכוונת כלפי 

האם, אינו אבא טוב", אמרה בדבריה.

קרן לוי, ששני ילדיה נרצחו בידי אביהם, נושאה דברים בכנסת
Karen Levy, whose two children were murdered by their 

father, addressing the Knesset

אני אימא בלי ילדים 
קרן לוי, שילדיה, ישי ושרה ז"ל, נרצחו בידי אביהם, נשאה דברים בדיון מיוחד בכנסת, שיזמה עמותת "אישה לאישה"

המשך בעמוד הבא 

מתוך הספר "מבחר וחדשים", הוצאת מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד.



אישה לאישה
המקלט לנשים מוכות, ירושלים
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אישה לאישה

תודה מעומק הלב לכל הידידים והתומכים שחברו אלינו ביום שישי, 
"אישה  עמותת  לאירוע ההתרמה השנתי של   2014 בנובמבר  ה־21 
לאישה". בצל אווירה ביטחונית מתוחה בירושלים, התרגשנו, כמדי 
שנה, לפגוש מאות אורחים ותיקים וחדשים שתרומותיהם הנדיבות 
סייעו בידינו לגייס יותר מ־170,000 ש"ח. הקהל 
הנלהב מילא את אכסדרת הסינמטק לקבלת 
פנים חמימה וטעימה, שלאחריה הוקרנה, בשני 
אולמות במקביל, הקומדיה הצרפתית: "למה זה 
מגיע לי". לפני הסרט הוקרנה מצגת, שהביאה 
את סיפוריהם של ילדים ששהו במקלט ונעזרו 

יחד עם אימותיהם בעמותה. 
אישה  עובדיה,  רותי  הנחתה  האירוע  את 
ההתרגשות  למרות  במקלט.  בעבר  ששהתה 
שניכרה בקולה ובשפת הגוף שלה, טון דיבורה 
ההשפלות  על  סיפרה  כאשר  מאופק,  היה 
אותי  שהאשים  בן־זוג,  עם  "חייתי  בעברה:  שחוותה  המחרידות 
בהאשמות שווא, בין היתר בפגיעה בילדיי, והצליח לקעקע את בוחן 
המציאות שלי, את הביטחון שלי בעצמי". רותי סיפרה על ההחלטה 
להגיע למקלט כ"נקודת השפל שהייתה גם לנקודת השיא" בחייה. 
למקלט הגיעה עם ילדיה, ושם באווירה של ביטחון ובעזרתו של צוות 
מקצועי מסור, החלה לשקם את חייה ולצאת לדרך חדשה: "קרמנו 
גידים, איחינו שברים והיום אני כאן, עומדת במעמד המרשים והמכובד 
הזה, בחזה מתוח, גו זקוף ומבט ישיר וכמובן החשוב ביותר, חיוך עצום 
על פניי. אני ממשיכה להיתמך בסיוע כלכלי, למימון לימודיי לתואר 
ראשון, עדיין מטפסת בצעדי ענק ובצעדי תינוק במעלה האוורסט שלי. 
בעזרת תמיכה ולווי מצד העמותה, הטיפוס אפשרי וההר אט אט הופך 

שטוח ופחות תלול". 
יו"ר עמותת "אישה לאישה", הגב' ארנה רשף, הוזמנה לשאת דברים 
וברכה את קהל הנוכחים. לצד מילים לזכרם של ישי ושרה לוי )ראו 
נפרדת(, קשרה ארנה בדבריה בין האלימות הלאומית לבין  ידיעה 
זו החברתית והאישית, אשר היו מנת חלקה של החברה הישראלית 
בשנה החולפת. בהתייחס להתמודדות שזימן מבצע "צוק איתן" אמרה: 
"בוגרות המקלט שלנו, שבחרו לגור בדירות המעבר באשקלון, עברו 
טבילת אש תרתי משמע — של היציאה לעצמאות, יחד עם ההכרח 
לשרוד גם תחת הטילים שכיסו את שמי אשקלון. לא קל לכולנו, 
ילדים  עם  במקלט,  אישה  היית  רגע  לפני  כשרק  קל,  לא  במיוחד 

תודה לכל ידידינו

מפוחדים, שמחפשת סביבה שקטה ורגועה". ארנה שיתפה את הנוכחים 
גם בכמה הצלחות מרגשות של בוגרות המקלט, שהשתלבו בלימודים 

ובהכשרה מקצועית. 
המשוררת אגי משעול כיבדה אותנו בנוכחותה ובדברי הברכה שנשאה 
סיפרה לקהל על הרושם העז שהותיר בה ביקורה במקלט מוקדם יותר 
באותו השבוע. אחר כך פנתה לקרוא את השיר "נוקטורן", פרי עטה, 

שאותו בחרה בעקבות המפגש עם הצוות, הנשים והילדים במקלט. 
ליר,  ון  ליה  גם הגב'  נכחה  בין האורחים, שמילאו את האולם, 
מייסדת ונשיאת סינמטק ירושלים. לפני 13 שנה, הייתה זו הגב' ון ליר, 
שהעניקה את האכסניה לאירוע ההתרמה הראשון של עמותת "אישה 
לאישה". אנו אסירי תודה לגב' ון ליר על החסות שהעניקה לנו אז ומאז 
ומוקירים את הדברים המרגשים שכתבה לנו אחרי האירוע של השנה: 
וגאה להיות שותפה במאבקכן,  "אני מברכת על עבודתכן הנאמנה 

מאבקי. סינמטק ירושלים יהווה תמיד בית עבור פעילות כה חשובה". 
תודה לבבית למתנדבות המסורות של העמותה ובמיוחד לוועדת 
את  להבטיח  כדי  וממרצה  מזמנה  חודשים  שהקדישה  האירועים, 

הצלחתו של האירוע.

קרמנו גידים, 
איחינו שברים 
והיום אני כאן, 
עומדת במעמד 

המרשים 
והמכובד הזה

מנחת אירוע ההתרמה בסינמטק, רותי עובדיה, ששהתה בעבר במקלט
Fundraising event emcee Ruthy Ovadia, a former Shelter 

resident

אירוע ההתרמה ה־13 של עמותת "אישה לאישה" 


