 14מאי 2019
ט' אייר תשע"ט
לכבוד
הרב יוסף שוינגר ,מנכ"ל
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים
הנדון :מניעת הדלקת מדורת ל"ג בעומר במירון בידי עבריין המין המורשע אליעזר ברלנד
 .1שדולת הנשים בישראל פועלת מאז הקמתה ,בשנת  ,1984לקידום השוויון בין המינים
במדינת ישראל ולמיגור האפליה ,ההטרדה והאלימות נגד נשים בכל הזירות .השדולה
רואה חשיבות רבה בקידום זכויות נשים בחברה הישראלית ופועלת לשם כך הן בזירה
המשפטית והציבורית והן במסגרת חקיקה שמקדמת השדולה בכנסת.
.2

אנו פונות אליך נוכח הפרסום לפיו עבריין המין המורשע אליעזר ברלנד ידליק גם השנה
מדורה חגיגית במהלך הילולת רבי שמעון בר יוחאי המתקיימת בהר מירון בחג ל"ג
בעומר ,ומבקשות כי תמנע מהלך מביש ופוגעני זה.

.3

כידוע ,לפני כשנתיים וחצי בלבד (נובמבר  ,)2016הורשע ברלנד בעבירות של מעשה מגונה
ותקיפה במספר נשים וריצה תקופת מאסר בגין העבירות .את המעשים ביצע ברלנד בבנות
קהילתו תוך שהוא מנצל את אמונן ואת הערצתן אליו כדי לפגוע בהן ,כפי שפורט בכתב
האישום נגדו:
"הנאשם אף יצר בפני המתלוננות מצג כוזב ,כאילו יש במעשיו מימד מיסטי ,של

מחילת עוונות או קדושה ,תוך ניצול האמון אשר נתנו בו ,כראש קהילתן ,לצורך
סיפוק מאוויו .לא ניתן לישב את הפער שבין המצופה מן הנאשם ,אשר נתפס בעיני
חסידיו כסמכות רוחנית ודתית ,ובין הכיעור והשפל שבהתנהגותו בחדרי חדרים,
הרחק מעין הקהל".
ובהמשך –
"מעשים אלו פגעו קשות בכבודן של המתלוננות ובאוטונומיה שלהן על גופן .יתרה

מכך ,לא קשה לתאר את הקושי העצום בו נתקלו המתלוננות ,כאשר נאלצו לחשוף
את מעשיו של הנאשם – ראש הקהילה אליה השתייכו".
.4

העדויות הקשות העולות מתצהירי נפגעות העבירה של ברלנד מתארות פגיעה קשה במהלך
התקין של חייהן ,נידוי מהקהילה ,פחד מחסידיו המבקשים לפגוע בהן והתנכלויות
חוזרות ונשנות.

.5

לאור כל אלה ,מתן הכבוד שבהדלקת מדורה באירוע כה חגיגי וסמלי שבו משתתפים
אלפים רבים של בני אדם לעבריין מין מורשע ,היא בבחינת סטירת לחי מצלצלת
לקרבנותיו של ברלנד .כמו כן משדרת ההחלטה מסר מזיק ומסוכן לכלל החברה לפיה
עברייני מין מורשעים יכולים להמשיך בחייהם באין מפריע ואף לזכות בכבוד מלכים
ואילו הנפגעות הן אלה שנאלצות להסתתר ,לפחד ולסבול .העוול הנגרם זועק לשמים.
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 .6אשר על כן ,אנו פונות אליך בדחיפות על מנת לבקש כי תמנע את הענקת הכבוד
שבהדלקת המדורה בידי עבריין המין המורשע ברלנד ובכך תשדר מסר של אפס
סובלנות כלפי אלימות מינית בחברה הישראלית.
 .7זאת ועוד ,מן הראוי לקבוע לעתיד קריטריונים ברורים בדבר המועמדים הראויים
להשתתף בטקס ,כדי להרחיק את מי שהורשעו בעבירות שיש עמן קלון ולמנוע הישנות
מקרים כגון אלה בעתיד.
 .8לתגובתך המהירה ,נודה.

בברכה,

מיכל גרא מרגליות ,עו"ד
מנכ"לית שדולת הנשים בישראל

מרים זלקינד ,עו"ד
מנהלת קידום מדיניות וחקיקה

העתקים:
גב' אוה מדז'יבוז' ,מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה.
מר יצחק ועקנין ,השר לשירותי דת
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