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מ' נמכרה לגבר ישראלי ,ילדה את בתם והפכה
קורבן להתעללות; היא רחוקה מלהיות היחידה

קבוצת נשים מאפריקה זוהו כקורבנות סחר בבני אדם ,לאחר שנרכשו על ידי גברים ישראליים .אם יתלוננו על אלימות ,יישלל מעמדן
בר פלג
יום אחד גילתה מ' שהוצמד
לה תג מחיר .ולא רק שחייה וחיא
רותה נמדדים בכסף ,אלא שמיא
שהו גם שילם את הסכום הנדרש,
כמה עשרות אלפי שקלים ,וזכה
בה .את המחיר לא קבע אדם זר,
אלא בני משפחתה באתיופיה,
שם התגוררה כל חייה עד שאותו
גבר ישראלי החליט לקנות לו
"כלה בהזמנה" ,שם מכובס לסא
חר בבני אדם .לה לא היתה כל
בחירה ,איש לא שאל לדעתה.
היא נאלצה לעזוב את לימודיה
באוניברסיטה ולעלות על טיא
סה בכיוון אחד לנתב"ג .הסיפור
של מ' הוא גם סיפורן של נשים
אתיופיות אחרות ,ללא רקע
יהודי כלשהו ,שיום אחד אולא
צו להיכנס לישראל ,דרך השער
הראשי שלה ,ולהיות נתונים לחא
סדיו של הבעל ,כלומר הרוכש.
כמה שנים חלפו מאז שמ',
בשנות ה– 20לחייה ,נישאה
לאותו גבר שפגשה לראשונה עם
נחיתתה בישראל (לאחר שלוא
שה ימי היכרות כבר היו בעל
ואישה) .בינתיים הביאה לעולם
ילדה שעוד מעט תהיה בת שנא
תיים ,וקיבלה כאן תושבות ארא
עית .אבל זה לא היה הסוף .היום
היא במנוסה .לדבריה ,לא רק
שקנה אותה ,גם התייחס אליה
כרכושו" .שנאתי את עצמי מאז
שהגעתי לפה" ,היא אומרת בשיא
חה עם "הארץ"" .הרגשתי שהוא
שלט בהכל ,בגוף ובנפש שלי.
הרגשתי שרק הוא מחליט על
הכל".
באחד הימים הוא גם הרים
יד ,וניסה שוב לנצל אותה מינית.
"הוא ביקש ממני לעשות משהו
שאני לא רוצה" ,היא מתארת
בלקוניות" .התחלתי לצרוח אבל
אף אחד לא הגיע להציל אותי.
פתחתי את הדלת של הבית ורא
צתי החוצה לרחוב .פחדתי,
השארתי אותו בבית ערום .בלי
בגדים" .לבית היא לא שבה מאז.
היא הגיעה לתחנת משטא
רה והראתה את סימני האלימות
שעל גופה .השוטרים באו לביא
תה ועצרו את בעלה ,והיא נוא
תרה לבד עם תינוקת ,בלי בית.
היא קיבלה מחסה במקלט לנשים
נפגעות אלימות ,שאותו מפעיא
לה עמותת "ל.א לאלימות נגד
נשים"; מיטה לה ולבתה .פעמיים
בשבוע גם יצאה משם לעבודה
בניקיון חדרי מדרגות ובתים בשא
כונה מבוססת סמוכה .בינתיים
הבעל נשלח לאשפוז פסיכיאטרי
בכפייה לכמה שנים ,לאחר שנמא
צא לא כשיר לעמוד למשפט.
ומה יהיה על מ' כעת? היא
נמצאת במעין לימבו .היא אמא
נם אשתו של אזרח ישראלי ,אך
אינה אזרחית בעצמה ,רק תושא
בת ארעית .מדי חצי שנה היא
נדרשת לחדש מעמד זה ,ולשם
כך היא זקוקה לבעל .גם חזרה
לאתיופיה היא בעייתית ,בלא
שון המעטה .היא מבועתת לנוכח
המחשבה לשוב לחיק המשפחה
שכבר מכרה אותה פעם אחת.
ואולם ,גם מדינת ישראל מתקא
שה לספק פתרונות ,ודאי לטווח
הארוך.
עד כה זיהו במערכת אכיפת
החוק הישראלית קבוצה קטנה
יחסית של נשים מאפריקה ,מרא
ביתן מאתיופיה ,כקורבנות סחר
בבני אדם .המספרים המדווחים
נמוכים ,בי ן  10ל– 15נשים כ�א
לו אותרו בשנים האחרונות ,חלא
קן אף לא הוכרו כקורבנות סחר
או עבדות .כל הנשים שזוהו זכו
לסיוע כלשהו מהמדינה ,אך לא
לפתרון מערכתי .וחרף המספא
רים הקטנים ,ברור לכל העוסקים
בסוגיה — ברווחה ,במשטרה ובא
מערכת המשפט — שיש מקרים
נוספים ,כנראה רבים ,שאינם
ידועים לאיש.

"זרקו אותנו כמו זבל"
מקרה שכן ידוע הוא זה של
ח' ,גם היא צעירה בשנות ה–20
לחייה ,גם היא הגיעה לבסוף למא
קלט של "ל.א לאלימות" ,שם פגא
שה את מ' וגילתה שרבים מפרטי
קורותיהן דומים" .המשפחה והבא
על עשו הסכם ביניהם בלי אישור
שלי" ,היא מספרת את סיפורה.
אמה החורגת ניצחה על ההליך,
וסיכמה את עסקת מכירתה בטלא
פון .הבעל העתידי עוד בא לאחר
מכן לאתיופיה לראות את כלתו
המיועדת ,ולומר "כן" סופי .אותה

המשטרה עצרה  2חשודים ברצח
האם שנורתה בביתה במראר
עדי חשמונאי
המשטרה עצרה בסוף הש א
בוע שני חשודים ברצח רשא סיא
תאוי במראר שבגליל .צו איסור
פרסום הוטל על פרטי החקירה
וזהות החשודים.
סיתאוי ,ב ת  ,32היתה אם ל�ש
לושה ילדים .לפי המשטרה ,היא
נורתה ביום חמישי בעת שבתה
בת ה 12-היתה בבית .ראש העיר,
פריד גאנם ,אמר ל"הארץ" כי סיא
תאוי התגרשה לפני כשנה והתא
גוררה בבית אביה עם ילדיה .לפי
עמותת יוזמות אברהם ,מתחילת
 20211נרצחו  15נשים בחברה ה�ע
רבית בנסיבות הקשורות לאליא
מות ופשיעה.
תופיק ,בן דודה של סיתאוי,
אמר לאחר הרצח" :קיבלנו את
הדברים בהפתעה .עיקר עשייתה
היה לגדל את שלושת ילדיה ולהא
תפרנס בכבוד .לא ידוע לנו על הנא
סיבות של המעשה המזעזע .כרא
גע אנחנו ממתינים לסיום חקיא
רת המשטרה".
הרצח ביום חמישי אירע
על רקע ציון יום המאבק הבינא
לאומי למניעת אלימות נגד נשים.
מאות מפגינים צעדו ברחובות תל
אביב במחאה על מקרי האלימות.
ממרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי
תקיפה מינית ,שארגן את המחאה,

רשא סיתאוי

סיתאוי התגרשה לפני
כשנה; צו איסור פרסום
הוטל על פרטי החקירה
וזהות החשודים
נמסר כי "אלימות כלפי נשים היא
תופעה חברתית שלצערנו מתפא
שטת והולכת ,ויכולה לבוא לידי
ביטוי בשלל דרכים :פיזית ,מיא
נית ,רגשית ,מילולית או כלכלית.
זו לא תופעה שפוגעת רק בנשים,
אלא בחוסן החברתי כולו".
בתחילת השבוע שעבר נדקרה
למוות אישה ב ת  55בביתה ב�כ
פר ג'דיידה-מכר שבצפון .המשא
טרה עצרה את בעלה בחשד לרא
צח והוא נשלח להסתכלות פסיא
כיאטרית בתנאי אשפוז ,כדי
לבדוק אם הוא כשיר לעמוד לדין.

כ 200-איש הפגינו בת"א נגד
גירוש אזרחית תאילנד ובתה
בר פלג
מקלט לנשים נפגעות אלימות ,במרכז הארץ .מ'" :אני לא רוצה לחזור לאתיופיה למשפחה .אני אישה חזקה ,ומבקשת רק אשרה וביטוח בריאות" צילום :הדס פרוש

לא שאלו .בתוך ימים ספורים כבר
נחתו השניים בנתב"ג ,נכנסו לרא
שומות של אנשי רשות האוכלוא
סין ,כשהבעל מציג אישור רשמי
מאתיופיה שהם נשואים.
בעוד ח' מגוללת את סיפו א
רה ,מ' שלצדה מהנהנת בהסכא
מה ,הדמעות זולגות מעיניהן של
השתיים" .הבטיחו לנו מיליון דבא
רים ואז כשהגענו לארץ הכל השא
תנה" ,מספרת ח'" ,ביקשו שנעבוד,
שנביא כסף ונפרנס אותם .ניצלו
אותנו בכל מיני דרכים .אחרי שהא
שתמשו בנו זרקו אותנו כמו זבל
בחוץ .אמרו לנו 'מי אתן ,מי יקא
שיב לכן ,אתן אין לכן אזרחות'.
הביאו אותנו כמו חפצים .הגברים
הסתכלו עלינו כאילו אנחנו הרא
כוש שלהם".

על פניו היא נישאה מרצון .במא
שך חמש שנים הם ניהלו מערא
כת יחסים וירטואלית עד שב–
 2018החליטו להתחתן .אז מכרה
את כל רכושה (הוא מצדו הבטיח
לספק את כל צרכיה) ,עברה לאא
רץ והתיישבה עמו בצפון .זמן לא
רב אחר כך נכנסה להריון .אלא
שאז חל שינוי ,הוא ביקש שתא
פיל את העובר .היא לא הסכיא
מה .כאן חלה הסלמה ,הוא החל
לאיים עליה — ובעקיפין על משא
פחתה באתיופיה — הגביל את חיא
רותה ואף נעל אותה בדירתם .לבא
סוף הצליחה לברוח ,נסעה לבאר
שבע ושם הכירה במקרה משפא
חה בת העדה האתיופית שאימצה
אותה ונתנה לה מחסה .בעידודה
היא גם הגישה תלונה למשטרה

מקלט לנשים נפגעות אלימות .סממנים של עבדות צילום :הדס פרוש

המזל של ח' היה שאישה שעא
בדה בצמוד אליה שמה לב שהיא
מגיעה מדי יום עם אותם הבגא
דים" .בלי לדבר איתי ,בלי לשאול
כלום ,היא הבינה הכל" ,נזכרת
ח' .מכאן דרכה למחלקת הרווחה
העירונית היתה קצרה ,וגם זו של
הבעל למעצר .הוא בינתיים עוד
לא הואשם בדבר ,אך היא במקלט,
חוששת לחייה .חוששת לעתידה.
בחודש הבא יסתיים תוקף אשרת
התושבות שלה מכוח הנישואים.
כשחרב הגירוש החלה לרחף
מעל ראשה ,פנתה עו"ד סיגלית
זהר ,הממונה הארצית על תחום
הסחר בבני אדם בסיוע המשפא
טי שבמשרד המשפטים ,בבקשה
לחידוש האשרה שלה .בשבוע
שעבר התקבלה תשובה — אשרה
וקוץ בה .היא קיבלה מסמך המא
כונה ב' ,1כמו עובדים זרים .היא
יכולה להישאר בארץ ,אבל תושא
בת ארעית היא כבר לא" .אין לי
בית ,אין לי משפחה ,אין לי כסף",
היא אומרת" .כשיאמרו לי לעזוב
לא יהיה לי לאן ללכת".

כבר לא וירטאולי
מ' וח' מוכרות כנשים נפגא
עות סחר ,ולכן הן מקבלות באופן
אוטומטי אשרת שהייה עד תום
המשפט ואפשרות לבקש שנת
שיקום נוספת .אבל הסיטואציה
שלהן בעייתית" .קשה להחיל את
עבירת העבדות על קשר זוגי" ,מסא
בירה עו"ד זהר .המחשה לכך אפא
שר למצוא במקרה של נ' ,בת .37
היא לא נמכרה למי שיהיה בעלה,

ובסיוע המוקד לפליטים ומהגרים
הגישה בקשה להכרה כקורבן סחר
ועבדות ,שלימים אושרה.
קשה ככל שיהיה ,סיפור זה
כנראה לא מפתיע את המעורים
בנושא" .לפעמים מעבר לאליא
מות הפיזית יש סממנים של החא
זקה בתנאי עבדות" ,אומר מקור
במערכת המשפט ל"הארץ"" .כך
אנחנו מבינים שהנישואים הם כיא
סוי לשירותים הללו שאפשר לקא
בל מהאישה .לפעמים היא נשלא
חת לעבוד כדי לפרנס את הגבר,

מקור משפטי :לפעמים,
מעבר לאלימות ,יש גם
סממנים של החזקה
בתנאי עבדות
ולצד זאת נאסר עליה לצאת מהא
בית ואפילו נועלים אותה למטרות
אחרות .לפעמים ישנה כפייה של
יחסי מין או עבירות מין אחרות".
אותו מקור אומר שבחלק מהמקא
רים הן מובאות להיות "שפחות
במלוא מובן המילה .אלו נשים
ללא אשרות או עם אשרות זמא
ניות וגברים מנצלים את זה".
עו"ד זהר מוסיפה כי באחד המא
קרים שהיא מכירה ,האישה נמא
צאת בסכנה כה גדולה עד שלא
יצאה מהמקלט שבו קיבלה מחא
סה כבר מספר שנים .יתר על כן,
באחרונה הוגשה בקשה לנציבות
האו"ם לפליטים ליישב אותה מחא
דש במדינה שלישית ,כיוון שגם
בישראל קשה מאוד להגן עליה.
אחד הגורמים לקושי בישראל

הוא סוגיית האשרות והמעמד
— או היעדרו — של נשים אלו,
מעין מבוא לסבך בירוקרטי .ביא
שראל ,אדם המוכר כקורבן סחר
או בתהליך לקראת הכרה שכזו,
צריך לשהות במקלטים הייעודיים
לאוכלוסייה זו — אולם אלה אינם
מספקים הגנה כמו המקלטים לנא
פגעות אלימות .במקרה של הנא
שים הללו ,הן חוששות לחייהן
ולכן לא ממהרות לצאת מהמקלא
טים המוגנים ,הגם שהשהות בהם
"מסנדלת" אותן ואת הליך ההכא
רה בהן.
אבל זה רק השלב הראשון בסא
בך .ברגע שבו האישה מודה שהיא
מוכה וזקוקה להגנה ,היא הופכת
מועמדת לגירוש — וזאת על פי
הנהלים .מאחר שכל אחת מהן
זקוקה לאישורו של הבעל לשם
הארכת תוקף אשרת השהייה
הארעית ,היא צריכה לחשוב היטב
אם "משתלם לה" להודות שהוא
אלים כלפיה ,שולט בה וממרר
את חייה.
לכאורה זה אמור היה להיות
פשוט יותר ,שכן לרשות האוכלוא
סין ישנו נוהל העוסק בהסדרת
מעמדן של נשים מוכות מהגרות,
שעזבו את בני הזוג הישראלים
שלהן .אולם נדמה כי פרשנו א
תו נותרת מצומצמת במיוחד ,ולא
כן מעט מאוד נשים מקבלות מעא
מד מכוחו .בפועל מה שקורה הוא
שכאשר אישה שכזו מודה שהיא
קורבן ,שעון החול לשהייתה ביא
שראל מתהפך וזכויותיה מצטמא
צמות" .הוויכוח כאן הוא לא אם
הן נשארות כעת בישראל או לא",
אומרת עו"ד זהר" .הוויכוח הוא
אלו זכויות יהיו להן בזמן שהן נמא
צאות כאן .אם לא יחדשו להן את
המעמד ,המשמעות היא שבנוסף
לאלימות שספגו מבן זוגן ,רשות
האוכלוסין מענישה אותן בשלילת
הזכויות שהן זקוקות להן".
מאותן נשים תישלל התושבות
הארעית ,והן יוכלו להישאר ביא
שראל רק עד תום עדותן במשא
פט ,בלא זכויות רבות נוספות .הן
יהיו זכאיות להגיש בקשה לשא
נת שיקום ,אך לא הרבה מעבר
לזה" .התפיסה היא שמדובר באזא
רחים זרים שצריכים לחזור למדיא
נת המוצא אחרי השיקום" ,אומר
מקור במערכת המשפט" .ברור לנו
שהן לא יחזרו להיות כמו שהיו
קודם ,אבל המחויבות שלנו היא
לתת להן כלים .לעומת מדינות
אחרות אנחנו יחסית מתחשבים".
על פניו יש דרך שלישית .ישא
נו סעיף בנוהל של רשות האוכלוא
סין הנוגע למקרים הומניטאריים
מיוחדים שלפיו ניתן להאריך את
המעמד הארעי ,גם אם המקרה לא
עומד בתנאי הסף ,כפי שהם מתא
פרשים אצל פקידי הרשות .אולם
גם בו נעשה שימוש במשורה ,בלא
שון המעטה .ובכל הזמן הזה מתקא
רב הרגע שבו ייתכן שיגורשו למוא
לדתן; למשפחות שסרסרו בהן.
"בזמן שהותן במקלט" ,אומרת ורא
דית דנציגר ,מנכ"לית עמותת "ל.א
לאלימות נגד נשים"" ,אנו נדרא
שים הן לטפל בהעצמתן ובשיקומן

של הנשים מול האלימות שהן חוו
בבית מצד בעליהן ,וזאת בנוסף על
הצורך לדאוג למיצוי זכויותיהן וזא
כויות ילדיהן ,הסדרת מעמדן ,ביא
טוח רפואי להן ולילדים וכדומה".
במוקד לפליטים ומהגרים
מכירים היטב את הסיפורים הללו.
מאז  2017טיפלו שם בשבע נשים
שהובאו לישראל למטרה זו ,חמש
מהן מאתיופיה .מתוך החמש הללו
ארבע זכו לבסוף להכרה כקורבא
נות סחר ,אחת לא .נכנה אותה י'.
הסיפור שלה מתחיל בשיחת טלא
פון לקו החם של המוקד שבה אמא
רה כי היא נשואה זה שלוש שנים
לישראלי .לדבריה ,שבוע לאחר
בואה לארץ החלה לסבול מאליא
מות קשה מצדו — פיזית ,מינית
ומילולית ,וכן הגבלת חופש תנוא
עתה .היא סיפרה שהיא חוששת
מאוד לחייה אך מוכנה להעיד במא
שטרה ,בתנאי שתסופק לה הגנה.

בזמן שהותן של הנשים
במקלט מנסים לדאוג גם
לשיקומן וגם להסדרת
מעמדן בישראל
במוקד פנו למשטרה ,וזו
מיהרה לשלוח ניידת שתיקח
את י' מביתה למתן עדות .אך
בדיעבד ,סיפרו במוקד ,התנהא
לות זו הפחידה את י' .היא לא
ציפתה לניידת שהגיעה ללא
התראה אליה הביתה ,היא גם
חשבה שייקחו אותה למקלט —
ולא לחדר חקירות ,שם חיכו לה
שני גברים :חוקר ומתורגמן .לבא
סוף סיפקה עדות מצומצמת (ביא
חס לזו שנתנה למוקד) וקימצה
בתיאורי האלימות .כשבמשטרה
הציעו לה לעבור למקלט לנשים
מוכות היא דחתה זאת ,ובזאת
תם הסיפור .י' לא הוכרה כקורבן
סחר ובמוקד לא שמעו ממנה עוד.
מעריכים שם שהיא עודנה בארץ,
אולי חיה לצדו של הבעל שהביא
אותה לכאן בכפייה.
במוקד הביעו לאורך השנים
מורת רוח על הדרך שבה טיפא
לה המדינה במקרים מהסוג הזה.
הם טוענים כי אף שאותן נשים
פגשו אנשי מקצוע שאמורים היו
להבין שהן מוחזקות בתנאי עבא
דות — הן לא הצליחו לקבל הכא
רה בכוחות עצמן .רק כשהגיעו
למוקד והוכן להן "תיק" מתאים
עם מסמכים ,לשימוש חוליית
הסחר במשטרה — הן הוכרו רשא
מית כקורבנות .מנגד ,במשטרה
מציגים נתונים שלפיהם ב–2019
אמנם נדחתה בקשתה של אישה
שבאה מאתיופיה להכיר בה כקוא
רבן סחר ,אך ב– 2020הוגשו שש
בקשות וכולן נענו בחיוב" .במקא
רים אלו" ,אומר ל"הארץ" מקור
במערכת אכיפת החוק" ,התייחסו
לאדם כחפץ לצורך תועלת
אישית" .החודש חל שינוי נוסף,
כשהמשטרה פרסמה לראשונה
נוהל מסודר להתנהלות מול קוא
רבנות סחר ,בעקבות עתירה של
המוקד לפליטים ומהגרים לבג"ץ.
זאת ,בצל ירידת ישראל בדירוג

של משרד החוץ האמריקאי ביא
חס למאבק בסחר בבני אדם ,שבו
הוזכרו נישואי כפייה של נשים
אתיופיות לצד דוגמאות נוספות
מאוקראינה וממדינות אחרות.

חשש מתמשך
קשיי ההכרה שאותן נשים
חוות אינם מסתכמים בזמן שנקצב
להן להיות בישראל .המציאות הזו
משליכה על מצבן הנפשי ,גורמת
למתח רב ,דאגה מה יעלה בגורא
לן ובגורל ילדיהן .גם כשהן במקא
לט המוגן ,מאחורי דלת ברזל נעוא
לה ומצלמות מנטרות תנועה הן
מפחדות" .אני מאוד חוששת מה
יהיה איתי" ,אומרת מ'" .כל ההתא
עללות שעברתי זה בגלל שאין לי
לאן לחזור ,אני לא רוצה לחזור
לאתיופיה למשפחה ,אני רוצה
להישאר פה .אני אישה חזקה ,אני
יכולה לדאוג לעצמי ,אבל אני מבא
קשת רק שידאגו לי לאשרה ולביא
טוח בריאות .עכשיו במקלט ,אחא
רי כמעט שנה ,סוף סוף אני רואה
את העתיד ,כשהייתי איתו איבדתי
את התקווה .כשהייתי איתו חייתי
בפחד .עכשיו אני רואה את עצמי".
החששות הלא נגמרים הללו
פוגעים גם בהליך השיקומי ("אי
הוודאות לא עוזרת לאדם במצוא
קה" ,אומר מקור במשרד הרווחה),
ולמעשה הם אינם קצובים בזמן או
בלעדיים להווה" .לא אחת" ,אומא
רת דנציגר" ,לאחר יציאתן מהמא
קלט הן חסרות כל ,במיוחד לאור
העובדה שבשל אי הסדרת מעא
מדן הן לא מצליחות להשתלב
בעולם התעסוקה ,וכתוצאה מכך
מגיעות לעוני ולחרפת רעב" .בעא
מותת "ל.א לאלימות" ,היא מוסיא
פה ,נעשים ניסיונות "לגייס עבוא
רן תמיכה וסיוע ,אבל לא תמיד
זה מספיק .יש צורך במענה הוליא
סטי מכל הגורמים — משרד הפא
נים ,ביטוח לאומי ,קופות החולים,
ועוד — למצבן ,במשך שהותן במא
קלט ולאחר יציאתן ממנו".
רשימת החוסרים הנובעים מבא
עיית המעמד ארוכה .כך למשל ,הן
אינן זכאיות לקצבת הבטחת הכנא
סה — אלא רק ל"דמי כיס" בגובה
של כ– 160שקלים בשבוע .סכום
זעום ,ודאי למי מהן שעוד צריא
כה לגדל ילד" .אין לי שום הכנא
סה" ,אומרת ח'" ,ומה שאני מקבא
לת לא מספיק ,אבל אין לי בריא
רה" .לא נותרת להן ברירה אלא
לצאת מהמקלט ולנסות לעבוד.
למרות הפחד.
אבל לא מדובר רק בזכויות
סוציאליות .גם האופציה לפתוח
חשבון בנק חסומה בפניהן ,שלא
לדבר על קבלת ערבויות לצורך
שכירת דירה ,אם וכאשר .אחת
מהעובדות הסוציאליות במקא
לט של "ל.א לאלימות" מספרת
שכשאחת השוהות במקום הלא
כה לראות דירות" ,כולם ביקשו
ממנה צ'קים וערבים .היא חזרה
עם דמעות ,אין אף אחד שיחתום
עליהן" .ח' מאזינה לשיחה והחא
שש ניכר על פניה" .אני לא יודא
עת מה יהיה איתי" ,היא אומרת
בצער" ,אין לי לאן ללכת".

כ 200-תלמידים והורים מבית
הספר "ביכורים" בתל אביב הפא
גינו ביום שישי נגד גירושן מיא
שראל של קולטידה לב ,אזרחית
תאילנד ,ובתה דניאל ,בת שבע
וחצי ,תלמידת בית הספר שנולא
דה בישראל .משרד הפנים עצר
את הליך ההתאזרחות של האם
לפני שהשלימה אותו בשל מותו
של בעלה הישראלי ,והוציא לה
צו גירוש מישראל .בתם של בני
הזוג היא אזרחית ישראלית ,דובא
רת עברית בלבד ואינה מכירה את
תאילנד .בשל גילה הצעיר ,היא
מגורשת ביחד עם אמה.

משרד הפנים עצר את
הליך ההתאזרחות של
האישה לאחר מות בעלה
הישראלי ,אבי בתה
המפגינים צעדו מביה"ס לקא
רית הממשלה בת"א כשהם קוא
ראים "לא ניתן לגרש את דניאל",
ונשאו שלטים שעליהם נכתב
"השרה שקד ,למה לגרש ילדה ישא
ראלית" ו"מוסקוביץ (מנכ"ל משא
רד הפנים תומר מוסקוביץ ,ב"פ)
— כשילדיכם ישנים דניאל לא
נרדמת" .בהפגנה הופיעו האמנים
קורין אלאל ,ברי סחרוף ,יהלי סוא
בול ושלומי שבן ,שבנו הוא תלמיד
בית הספר" .אני מקווה שהאהבה

פה תגיע לאוזניים הנכונות כדי
לעצור את האיוולת" ,אמרה נציא
גת מועצת התלמידים .בשבועות
האחרונים אספו הורי התלמידים
בבית הספר וחברים של המשפחה
אלפי חתימות נגד גירושן של האם
ובתה .בנוסף ,חברי קואליציה
ואופוזיציה במועצת העיר ת"א
פנו במכתב לשרת הפנים איילת
שקד וקראו לה להסדיר את מעא
מדה של לב בישראל.
קולטידה ,רוקחת במקצועה,
הכירה את שמוליק לב בתאילנד
כשהיה בטיול במדינה .ב2013-
השניים נישאו .הם חיו בת"א וקוא
לטידה החלה בהליך קבלת אזרא
חות מתוקף נישואיהם .ב2015-
שמוליק מת מהתקף לב .ב2019-
קולטידה הגישה למשרד הפנים
בקשה לחידוש אשרת השהייה
שלה מתוקף הליך ההתאזרחות —
אך נדחתה .במקביל ,עצר משרד
הפנים את הליך ההתאזרחות .ביא
נוא ר  2020הוציא לה משרד ה�פ
נים צו גירוש רשמי ,וחייב אותה
לעזוב את ישראל עד יולי אותה
שנה ,לאחר שדניאל תסיים את
לימודיה בכיתה א'.
חודשיים אחרי שניתן הצו
פרצה מגפת הקורונה וקולטיא
דה ביקשה הארכה בגלל שיבוש
הלימודים .במשרד הפנים סירבו
ומאז היא שוהה בישראל באופן
לא חוקי .המשפחה פנתה לבית
הדין לערעורים של משרד הפנים
אך נדחתה.

פנייה לשר כהנא לשקול הדחת
הרב הראשי יוסף מתפקידו כדיין
אהרן רבינוביץ
נציב תלונות הציבור על השוא
פטים ,אורי שהם ,פנה ביום חמיא
שי לשר לשירותי דת ,מתן כהנא,
בבקשה שישקול להדיח את הרב
הראשי יצחק יוסף מתפקידו כדיין
בבית הדין הרבני הגדול .זאת בשל
כינוס דיינים שנערך נגד רפורא
מות הכשרות והגיור שמקדם השר
כהנא ,וכן בעקבות הודעה חריפה
שהוציא הרב לאחר מכן לפיה הוא
"דוחה מכל וכל את היוזמה המסוא
כנת של המשרד לשירותי דת להא
רס הכשרות והיהדות בישראל".
בעקבות ההודעה ,פנה המא
רכז הרפורמי לדת ומדינה וקא
בל על כך שהרבנים הראשיים
והדיינים — עובדי ציבור — מתא
בטאים בנושאים פוליטיים בניגוד
לכללי האתיקה לדיינים .בשל כך,
הנציב פנה לדיינים החתומים על
ההודעה ,אך הם השיבו כי לא נתא
נו את הסכמתם לפרסום חתימתם
והפנו את האחריות ללשכתו של
יוסף .הנציב פנה ללשכה ,אך שם
סירבו להשיב.
"מהחומר שלפנינו עולה כי
אנשי לשכתו (של יוסף ,א"ר)
הם שהזמינו את הדיינים להשא
תתף בכינוס המדובר שבו עלו נוא
שאים השנויים במחלוקת ציבוא
רית" ,כתב הנציב בפנייתו" ,והוא
אף פרסם עמדות התוקפות רפורא
מות אותן מקדמים השר לשירותי

דת וממשלת ישראל".
הנציב ציין תלונות קוד א
מות שהתקבלו נגד יוסף .בתחיא
ל ת  2020הוחלט כי יש להעמ�י
דו לדין משמעתי בעקבות התבא
טאויות שלו נגד מערכת המשפט
וביהמ"ש העליון .בעקבות כך,
בהמשך אותה שנה ביקש הנציב
לכנס את הוועדה לבחירת דיינים
במטרה לבחון את המשך תפקיא
דו בביה"ד הרבני הגדול" .עיניא
נו הרואות כי לא זו בלבד שהא
דיין לא הפנים את האמור בהחא
לטות קודמות של הנציבות ,אלא
נראה בבירור כי הוא ממשיך בדא
רכו" ,כתב הנציב בפנייה.

נציב התלונות על
שופטים :הרב תקף
בחריפות רפורמות
שמקדמת הממשלה
מלשכת נשיא ביה"ד הגא
דול הרב דוד לאו נמסר בתגובה:
"הנשיא דוחה על הסף את קביא
עתו של הנציב ,המתעלמת מכא
ללי האתיקה לדיינים לפיהם התא
בטאות של רב ראשי בנושא הלכא
תי ,אינה רק רשות אלא אף חובה.
הרבנים הראשיים לישראל ימשיא
כו לעמוד על משמר ההלכה ולא
יושפעו מביקורות".
מטעם הרב יצחק יוסף לא נמא
סרה תגובה.

