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מכל תמונה כאן נשקף אלינו עולם, עולם שנגדע באימה. בכל תמונה כאן נוכל לקרוא שם וגיל, מספר שכבר 
לא ישתנה בשנה הבאה. כל תמונה כאן היא חלק מאוסף סיפורי הזוועה שליוו אותנו בחדשות בשנה האחרונה.

אין לכאורה מאפיין משותף שקופץ לעין. הנשים בתמונות אינן באותו הגיל, לא גרות באותו היישוב ולא מאותו 
המוצא, חלקן רווקות וחלקן נשואות, חלקן ללא ילדים וחלקן עם משפחה גדולה. ובכל זאת, ישנו מכנה משותף 
בולט אחד – כולן נשים שהותקפו באלימות ברוטאלית על ידי בני זוגם, נשים שרובן המוחלט כבר לא איתנו כדי 
להעיד ממקור ראשון על האימה והזוועה, נשים שהותקפו ללא קשר למאפיין כזה או אחר אלא רק בשל היותן 

הן עצמן.
האמת העצובה היא שאין לנו זמן אפילו להזדעזע. המקרה של שירה איסקוב מלווה את כולנו אבל לכמה 
זמן? לעוד שבוע או שבועיים, עד המקרה הבא? ומה יעלה בגורל אותם המקרים שאיננו יודעים? שלא שמענו 

ואיננו מכירים? מקרים רבים שלא נגמרים ברצח אלא "רק" באלימות יומיומית ואין מי שידע ואין מי שיציל?
ההתאגדות הישראלית לברידג' קוראת מכאן לכל משרדי הממשלה, לכל קובעי המדיניות, לכל גורמי אכיפת 

החוק ולכל מי שבאחריותו לעשות מעשה – תעשו! 
אל תדברו – תעשו! אל תכתבו עוד פוסט בפייסבוק – תעשו! 

אל תספרו לנו שאתם מצטערים – פשוט תעשו! 
גיליון זה, שמתמקד כל כולו בעוצמה הנשית המלווה אותנו בענף הברידג', מוקדש לזכרן של כל הנשים שכבר 

לא איתנו.

יהי זכרן ברוך,
גלעד אופיר

"אני לא מסתתרת. למה אני צריכה להתבייש?"
 )שירה איסקוב(

שירה איסקוב
 אם לבן, ממצפה רמון. 

שרדה.

דיאנה דדבייב ז"ל
בת 32, אם לארבעה, 

מנעלה שבבנימין

טטיאנה חייקין ז"ל
 בת 50, ללא ילדים, 

מבת ים

לטרישיה לני פוינטר ז"ל
 בת 53, אם לארבעה, 

מירוחם

מאיה ווישניאק ז"ל
בת 22 מאורנית

אירנה גריבנב ז"ל 
בת 67 מבאר שבע

מאסטוואל אלאזה ז"ל 
בת 31, אם לשניים, 

מחולון

נג'אח מנסור ז"ל
בת 35, אם לארבעה, 
מקריית חיים שבחיפה

נבין אלעמרני ז"ל 
בת 21, ללא ילדים, 

מחורה


