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2019מאי  14  

 ט' אייר תשע"ט
 

 לכבוד 
 נגר, מנכ"להרב יוסף שוי

 ם קומות הקדושיתוח המארצי לפיהמרכז ה
 

 

 

 אליעזר ברלנדעבריין המין המורשע בידי מירון ב ת ל"ג בעומריעת הדלקת מדורמנ הנדון:

 

 ן המינים, לקידום השוויון בי1984שים בישראל פועלת מאז הקמתה, בשנת ת הנשדול .1

ה במדינת ישראל ולמיגור האפליה, ההטרדה והאלימות נגד נשים בכל הזירות. השדול

רואה חשיבות רבה בקידום זכויות נשים בחברה הישראלית ופועלת לשם כך הן בזירה 

  השדולה בכנסת. והציבורית והן במסגרת חקיקה שמקדמתהמשפטית 

דליק גם השנה נד יעזר ברלהמורשע אלילפיו עבריין המין סום פרה נוכח ךו פונות אליאנ .2

חג ל"ג הר מירון בהמתקיימת בילולת רבי שמעון בר יוחאי מהלך המדורה חגיגית ב

 . ש ופוגעני זהכי תמנע מהלך מביומבקשות , בעומר

בעבירות של מעשה מגונה  הורשע ברלנד ,(2016)נובמבר  נתיים וחצי בלבדלפני כש, כידוע .3

ברלנד בבנות ביצע העבירות. את המעשים  בגיןאסר תקופת מ ריצהו במספר נשים קיפהות

, כפי שפורט בכתב די לפגוע בהןו כאת הערצתן אלין ואמונמנצל את שהוא ך הילתו תוק

 ישום נגדו: הא

מימד מיסטי, של אשם אף יצר בפני המתלוננות מצג כוזב, כאילו יש במעשיו נה"

ך ניצול האמון אשר נתנו בו, כראש קהילתן, לצורך תו שה,מחילת עוונות או קדו

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 

על גופן. יתרה  ןומיה שלהות ובאוטונמעשים אלו פגעו קשות בכבודן של המתלוננ"

מכך, לא קשה לתאר את הקושי העצום בו נתקלו המתלוננות, כאשר נאלצו לחשוף 

 "ראש הקהילה אליה השתייכו. –את מעשיו של הנאשם 

 מהלךבעה קשה פגי ארותמת העבירה של ברלנדות ירי נפגעהתצמהעולות  קשותההעדויות  .4

 כלויותבקשים לפגוע בהן והתנהמ ידיוחסד מנידוי מהקהילה, פח, חייהן התקין של

  וזרות ונשנות.ח

שבו משתתפים כה חגיגי וסמלי  דלקת מדורה באירועמתן הכבוד שבהאלה,  לכלאור  .5

מצלצלת לחי סטירת היא בבחינת מין מורשע, עבריין לם רבים של בני אדם אלפי

כלל החברה לפיה ן למסוכזיק ומסר מההחלטה  שדרתמכמו כן . דברלנקרבנותיו של ל

 אף לזכות בכבוד מלכיםו באין מפריע יכולים להמשיך בחייהם םעברייני מין מורשעי

 זועק לשמים.  הנגרםהעוול . סבוללו לפחד, הן אלה שנאלצות להסתתר הנפגעותאילו ו



 
 

 

 03-6123991פקס:  03-6123990 :טל' תל אביב יפו 26סעדיה גאון 
www.iwn.org.il ל:דוא" legal@iwn.org.il 

כבוד נקת ההעכי תמנע את  יפות על מנת לבקשדחבאליך  אנו פונות, כן על אשר .6

פס סר של אשדר מתובכך  ברלנד מורשעהמין העבריין די בי לקת המדורהדשבה

 . אלימות מינית בחברה הישראליתת כלפי סובלנו

הראויים  בדבר המועמדים יטריונים ברוריםקר תידלע עלקבומן הראוי זאת ועוד,  .7

 הישנותמן קלון ולמנוע שיש ע עבירותורשעו ברחיק את מי שההכדי ל ,קסטשתתף בהל

 בעתיד.  להקרים כגון אמ

 הירה, נודה. לתגובתך המ .8
 

 

 בברכה,

 

      

                                                                                                                                                                                                                         ד               , עו"מרים זלקינד    ליות, עו"ד                                    כל גרא מרגמי                                     
 לת קידום מדיניות וחקיקהמנה            ולת הנשים בישראלשד מנכ"לית         

 

 

 
 

  :העתקים
 יבוז', מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה.גב' אוה מדז'

 לשירותי דת, השר קניןיצחק וע מר


