
 אמא
 אני יהודי

?או ערבי?

 היו שותפים איתנו בהצלת הילדים:

074-787-13-90



במה חטאו הילדים? במה חטאו בני הדור 
השני להתבוללות? הילדים האלו יהודים לכל 
דבר, שלא חטאו, נאבקים על זהותם היהודית. 
אנחנו בארגון להב"ה עושים ככל שביכולתנו 
לעזור לכל מקרה של התבוללות, אך המקרים 
הקשים מכולם אלו הנשים עם הילדים, לאחר 
מאמצים ארוכים של הוצאת האישה, מתחיל 
המאבק על הילדים, המקרים שמתוארים כאן 
הם חלק קטן מהסיפורים שאנחנו מטפלים 
בהם. על ילדים הנקרעים בין עולמות, ילד 
שהאימא מלמדת אותו להגיד שמע ישראל 
והאבא מכריח אותו ללכת למסגד, ילד יהודי, 

מסכן ומבולבל.

המאבק לא מתנהל רק בליבו של הילד פנימה, 
אלא גם בבתי המשפט עם שופטים שלצערנו 
הרב לא נאמנים לתורה הקדושה ובשם השוויון 
רוצים שהבן ילמד גם את "המורשת הדתית" 

של אביו המוסלמי.

במאבקים משפטיים אלו מושקע ממון רב, 
אנחנו בארגון להב"ה עושים ככל שביכולתנו 
על מנת שלילדים יהיה עתיד יהודי, אנחנו לא 
חוסכים באמצעים על מנת להציל ילד יהודי. 
אנחנו לוקחים את עורכי הדין הטובים ביותר 
לענייני משפחה שילוו את התיק הזה, אצלנו 
קודם שוכרים את עורכי הדין והמומחים ורק 
אחר כך דואגים לגייס את הסכומים הנדרשים.

באחד מהשיחות שלי עם נער יהודי, בן לאמא 
יהודייה ואב ערבי, נכנסנו לבית כנסת, הוא 
אמר לי בוא וניגש לארון הקודש, פתחנו את 
הארון וראינו שם שמונה ספרי תורה, כמה 
עולה כל ספר הוא שאל, עניתי לו בין - 80 
ל160 אלף ₪ תלוי בהידורים... ואז הוא שאל 
אותי שאלה שהשאירה אותי ללא מענה, הוא 
התחיל בהלכה הידועה שעבור פדיון שבויים, 
כדי להציל ילד יהודי חייבים למכור אפילו 
ספר תורה, ואז הוא שאל: "אתה יודע כמה 
ילדים יהודים היה אפשר להציל עם ספרי 
התורה שכאן? שברובם אפילו לא קוראים פעם 
אחת בשנה." כאמור, נשארתי ללא תשובה. 
אך מאותו רגע החלטתי שאנחנו בארגון 
להב"ה נעשה הכול למען הצלת ילד יהודי 
ובכל מחיר, כסף לא ימנע מאיתנו להציל 
ילד יהודי. להשאיר אותו יהודי כך שביום 

כיפור ילך לבית כנסת ולא למסגד.

זאת ההזדמנות שלכם להיות שותפים איתנו 
בפדיון שבויים, בהצלת יהודים. אין מצווה 
יותר גדולה מזאת לקראת ימי הדין. וכשם 
שאתם שותפים בהצלת ילדיו של הקב"ה, 
אין לי ספק שהקב"ה יחוס וירחם עליכם ועל 

ילדיכם.

באהבת ישראל
בנצי גופשטיין

דברי הנשר הגדול הרמב”ם: 
"פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי 

הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו 
מפדיונו, הרי זה עובר על "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך", ועל "לא תעֹמד על 
דם רֶעך", ועל "לא ִירדנו בפרך לעיניך", ובטל מצות "פֹתח תפתח את ידך לו", ומצות "וחי 

 אחיך עָמך", "ואהבת לרעך כמוך", ו"הצל לקוחים למות" והרבה דברים כאלו.

ואין לך מצוה רבה כפדיון שבויים.”
)הלכות מתנות עניים, פרק ח, הלכה י(

מצילים את הילדים המאבק לא 
מתנהל רק 

בליבו של הילד 
פנימה, אלא גם 
בבתי המשפט 
עם שופטים 

שלצערנו הרב 
לא נאמנים 

לתורה הקדושה 
ובשם השוויון 
רוצים שהבן 
ילמד גם את 
"המורשת 

הדתית" של 
אביו המוסלמי.

האם הילדים 
יישארו יהודים? מצילים את הילדים.



במשך 10 שנים, נעה הכירה כמעט כל 
סמטה בדהרייה. הקשר שלה עם עאבד, 
פועל בניין בן 26, התחיל כשהייתה בת 
16. נערה צעירה מבית חסר אמצעים 
וקשה יום, מבאר שבע. עאבד הגיע עם 
ערבים נוספים מהכפר לעבודות שיפוץ 
בפרויקט בנייה, שני רחובות מהשיכון 
בו גרה נעה. כמו רוב הקשרים האלה, 
גם הקשר הזה התחיל מכלום, היא 
עברה ליד אתר הבנייה, ופתאום שמעה 
קריאה לכיוונה: "היי, יפיופה". נעה 
הסתובבה, וזו הייתה הפעם הראשונה 
שראתה את עאבד. היא הייתה נבוכה, 
חייכה, והמשיכה בדרכה, אבל הלב שלה 
התחמם. מי החמיא לה לאחרונה, או אי 

פעם, על כך שהיא יפה? 

כשעברה שם יומיים לאחר מכן, זה 
כבר היה חצי בכוונה. כלומר, היא בכל 
אופן הייתה אמורה לעבור באיזור, אבל 
החליטה לעבור דווקא דרך שם. אולי 
היא שוב תקבל מחמאה. איך לא, עאבד 
שוב היה שם. ישב על ספסל, בהפסקה 
מהעבודה. הפעם, הוא הציע לה לשבת 
יחד לגלידה. נעה הסכימה. הם הלכו 
יחד לחנות סמוכה. היא בחרה, עאבד 
שילם. נעה הייתה בעננים. היא סיפרה 
לעאבד קצת על עצמה, על החיים שלה. 
"אני אדאג לך להכל, אל תדאגי", הוא 
אמר לה. הם החליפו מספרי טלפון, 
וכאן נרקם הקשר ביניהם. הם התחילו 
להיפגש מידי שבוע. עאבד המשיך 
לפזר עליה מתנות ואהבה, ואפילו 
שכר עבורה דירה משלה בבאר שבע. 

מה צריך יותר מזה? 3 שנים הם היו 
רק חברים, ואז עאבד הודיע לה שהוא 
רוצה להתחתן. הם התחתנו, ונעה 
הפכה להיות תושבת דהרייה מן המניין. 
במקרה של עאבד, היחס בשינוי לנעה 
לא היה הדרגתי, הוא היה שינוי חד, של 
180 מעלות. יום לאחר החתונה, החלו 
הקללות והאלימות. "יהודייה מסריחה", 
"מי בכלל אוהב אותך", הוא הטיח בה. 
חודש שלם ספגה נעה את האלימות 
בשקט. בסוף החודש, נעה הרימה את 
הטלפון הראשון שלה ללהב"ה. היא 
עדיין לא רצתה לעזוב, אבל רצתה 
לשמוע קול שיתמוך בה. היא סיפרה 
על ההיכרות שלה עם עאבד, אבל לא 
שיתפה פעולה עם צעדים מעשיים. 
גם כשהיא כבר ילדה את מוחמד, בנם 
הבכור, היא עדיין לא רצתה לצאת 
משם, אבל הסכימה להגיע לפגישות 
במחסום. היא תמיד הייתה מגיעה 
חיוורת, עם סימני אלימות על גופה. 
מדברת מעט, שותקת הרבה, עם הרבה 
ייאוש בעיניים. כך, במשך 5 שנים, עד 

הסוף הטראגי. 

בסוף 2019, נעה הגיעה למחסום לעוד 
פגישה עם מטפלות להב"ה. היא נראתה 
מבועתת במיוחד, אך סירבה לספר למה. 
הפגישה הסתיימה, בכאב, כרגיל, אך 
זו גם הייתה הפגישה האחרונה. במשך 
שבוע היא לא ענתה לטלפון ולהודעות. 
המשטרה עודכנה, ואחרי כמה ימים, 
היא נמצאה מתה בדירה שעאבד שכר 

לה בבאר שבע. 

הפצעים שנוצרו ממותה 
הפתאומי של נעה, עוד 

לא הספיקו להגליד, 
כאשר החל המאבק הבא: 
נעה השאירה אחריה ילד 

בן 5. ילד יהודי, בשם 
מוחמד. בגלל האלימות 

של עאבד, מינה בית 
המשפט את ההורים של 
נעה לאפוטרופוסים על 
מוחמד. אבל עאבד לא 

מוותר. הוא רוצה את 
מוחמד אצלו. ההורים 
נחושים להשאיר את 

מוחמד אצלם ולגדל אותו 
כילד יהודי, אבל עבאד, 
יצא למאבק משפטי כדי 

שמוחמד יגדל איתו כילד 
מוסלמי.

בארגון להב"ה העמדנו 
לרשות ההורים עו"ד 

המתמחה בדיני משפחה, 
ואנו עוקבים באדיקות 

אחר התיק. עוד תיק, אחד 
מיני מאות, בו יוכרע גורל 
.זהותו של ילד יהודי

בין דהרייה 
לבאר שבע
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יעל לא זכתה להכיר את אמא ואבא. היא 
התייתמה מהם כשהייתה תינוקת, וגדלה 
בבית יתומים, ממנו התגלגלה בבתי אומנה 
ופנימיות. ללא משפחה. כתינוקת, כילדה 
וכנערה – תמיד הייתה לבדה. כשהגיעה 
לגיל 20, לאחר שהעבירה את שנותיה 
כנערה מתבגרת בבדידות, בפנימייה, 
יעל הכירה את איציק, בחור צעיר בן 23, 
משוחרר טרי מצה"ל, סטודנט למשפטים, 

שרק הרעיף עליה חום ואהבה. 

יעל לא ידעה את נפשה מרוב אושר, איציק 
היה הדבר הטוב ביותר שקרה לה בחיים. 
תמיד היה קשוב למצוקותיה, מעודד בעת 
משבר, וגרם לה רק לצחוק ולחייך. אחרי 
חצי שנה יחד, יעל ואיציק החליטו להתחתן. 
שבוע אחרי האירוסין, התגלה אצל איציק 
גידול סרטני. איציק אמר ליעל שהוא לעולם 
לא יעזוב אותה,  יעל גם הבטיחה לאיציק 
שהיא תמשיך לעמוד לצידו לנצח. למרבה 
הצער, חודשיים בדיוק לפני מועד החתונה, 
איציק נפטר מהמחלה. יעל הרגישה שאין 
עוד טעם בחייה. הדבר היחיד שהעניק לה 

מזור לנפשה, אהבת חייה, איננו.

 יעל נכנסה לדיכאון עמוק, בו הייתה 
שרויה במשך תקופה ארוכה. לאחר ארבעה 
חודשים קשים מאוד מפטירתו של איציק, 
יעל קיבלה הצעת עבודה מהפנימייה בה 
למדה בתיכון, לשמש כמדריכה במקום. 

יעל נענתה להצעה, והחלה בעבודה. הבנות 
בפנימייה התחברו אליה מאוד, והיא נחשבה 
לאחת המדריכות האהובות במוסד. יעל 
הרגישה שליחות גדולה בעבודה, ונרתמה 
אליה במסירות רבה. בשלב זה, חלה תפנית 
בעלילה: אחת מהבנות שהייתה חניכה 
של יעל, הייתה בידידות קרובה עם צעיר 
בשם אבי )שבהמשך התגלה כאיברהים...(. 
היא חשבה שיעל תתאים לו, ונתנה לו את 
מספר הטלפון שלה. מהר מאוד, יצר איתה 
'אבי' קשר והחל לשוחח איתה בטלפון. יעל 
מספרת כי: "זה היה בטרום עידן הרשתות 
החברתיות והווטסאפ, וזה היה מאוד מקובל 
שבחור יתקשר לבחורה". יעל, שחיפשה 
כיצד למלא את החלל הגדול שנוצר לאחר 
מותו של איציק, התאהבה באבי מיד. היא 
בכלל לא ידעה שהוא ערבי. אחרי שלושה 
חודשים של קשר חלומי, הוא נאלץ לספר 
לה, כשרצה שתבוא להכיר את המשפחה 

שלו. בהתחלה יעל נרתעה, וניתקה איתו 
קשר לכמה ימים. אבל תוך זמן קצר 
מאוד, היא החליטה לחזור אליו. "הייתי 
לבד בעולם. לא היה לי את מי לאכזב, 
והרגשתי שאני חייבת אהבה, אז התגברתי 
על זה שהוא ערבי, ונשאבתי חזרה לקשר", 

היא מספרת. 

יעל לא חשבה לרגע שמה שנראה לה כעת 
כחלום ורוד וכהתחלה חדשה בחייה, יהפוך 
בתוך זמן קצר לחלום בלהות מתמשך. 
כבר בחודשים הראשונים של הקשר, 
היא הבחינה שאיברהים מכור לסמים 
ואלכוהול. אבל ההתאהבות, גרמה לה 
להדחיק את זה, ולהאמין שזה יחלוף. 
אבל זה לא חלף. אחרי כמה שנים של קשר 
וחיים משותפים, יעל ואיברהים החליטו 
להתחתן. הם נישאו יחד בבית הדין השרעי. 
יעל מספרת כי במהלך הטקס היא נדרשה 
להגיד משפט בערבית. בדיעבד, התברר 
כי מדובר במשפט אותו אומרים כדי 
להתאסלם. יעל הייתה המומה, אך לא היה 
לה מה לעשות. לא הייתה לה אלטרנטיבה 
אחרת. אבל בשלב הזה היא כבר התחילה 
לקלוט שמשהו לא בסדר. הרעיון הזה, שהיא 

אמא אני 
יהודי או ערבי?

האם הילדים 
יישארו יהודים? מצילים את הילדים.



יעל לא חשבה לרגע שמה 
שנראה לה כעת כחלום ורוד 

וכהתחלה חדשה בחייה, 
יהפוך בתוך זמן קצר לחלום 

בלהות מתמשך. כבר בחודשים 
הראשונים של הקשר, היא 

הבחינה שאיברהים מכור לסמים 
ואלכוהול. אבל ההתאהבות, 
גרמה לה להדחיק את זה, 

ולהאמין שזה יחלוף.

השופט קבע שבכל החגים 
המוסלמים, הילד צריך לחגוג עם 
אביו ומשפחתו לאורך כל החג, 
אך בחגים היהודים, הילד צריך 

לחלק את ימיו ולחגוג את החגים 
היהודים גם עם אביו המוסלמי. 

למה? 'כי הילד צריך לפתח 
הזדהות עם הדת והמנטליות של 
אביו' – כך על פי פסק הדין. הדת 
והמנטליות של האם, מנגד, לא 
עניינו את השופט. שופט יהודי 

במדינת ישראל, פסק כי ילד יהודי 
צריך לפתח את הזדהות עם דת 

האיסלאם

כרגע מוסלמית, העיק עליה מאוד, והיא 
החליטה לפנות לארגון להב"ה, עליו שמעה 
מפרסומים שונים בתקשורת. בלהב"ה הפנו 
אותה לענת גופשטיין, ראש תחום הטיפול 
בבנות בארגון, שהחלה ללוות אותה ולסייע 
לה. אך יעל עדיין לא הרגישה שהיא לגמרי 
רוצה להפסיק את הקשר. היא עדיין אהבה 
את איברהים, ובעיקר לא רצתה להיות 

שוב בודדה.

זמן קצר לאחר החתונה, יעל ואיברהים 
הביאו יחד ילד לעולם, וקראו לו אדם. כבר 
לפני החתונה, נוספה גם אלימות פיזית 
ומילולית מצידו של איברהים, הוא היה 
מקלל אותה, בז ליהדותה ולועג לה. אחרי 
החתונה האלימות רק החריפה, וכבר הפכה 
לדבר שבשגרה, יום יום. איברהים היה כולא 
אותה בבית עם אדם, אוסר עליה לצאת. 
כשהיה מגיע הביתה, היה שובר דברים 
בחמת זעם, מקיא משכרות על הרצפה, 
ומשאיר ליעל לנקות. כך זה נמשך במשך 
ארבע שנים נוספות, של סבל ותסכול. יום 
אחד, במהלך עוד ויכוח בינה לאיברהים, 
הוא התרגז, ניסה לבעוט בה, ובטעות בעט 
באדם. ה'טעות' שלו גרמה לו להתרגז עוד 
יותר, הוא שלף סכין ונופף בה בתנועה 
מאיימת כלפיה. זה היה הקש ששבר את גב 
הגמל, יעל החליטה כי היא חייבת להפסיק 

את הקשר הזה. 

היא התקשרה לענת, סיפרה לה את הסיפור, 
ואמרה לה: "זהו, אני עוזבת עכשיו". יעל עלתה 
על מונית עם אדם בן החמש, ונסעה לבית 
של חברה אותה לא פגשה עשר שנים בכפר 
סבא. היא הייתה נחושה בדעתה, והחליטה 
להתחיל בהליך גירושין בבית המשפט 
ובהליך השבה ליהדות בבית הדין הרבני.

בשלב הזה, החל המאבק האמיתי, למי יהיה 
שייך הילד? הסתבר, כי הסבל שחוותה יעל 

מאיברהים, הוא כאין וכאפס לעומת הסבל 
שהיא עומדת לחוות מההליך המשפטי 
המפרך שהיא תנהל, במאבק על בנה. 
כיוון שהייתה חסרת אמצעים, לא יכלה 
לשכור לעצמה עו"ד, והועמדה לרשותה 
עורכת דין מטעם הסנגוריה הציבורית. 
אבל... ערביה. במקום לפעול ביתר שאת 
להצלחתה של יעל, עורכת הדין העדיפה 
להישאר נאמנה ללאום שלה, ולא ללקוחה 
אותה ייצגה: "היא פשוט תיאמה עמדות 
עם איברהים, הגרוש שלי. למשל, שעד 
גיל חמש הילד יהיה אצלי ואז יעבור לגור 

לתמיד עם האבא", מספרת יעל.

בעקבות כך, נחלץ ארגון להב”ה לסייע 
ליעל גם במאבק המשפטי, ושכר עבורה 
עורכת דין מקצועית ומוכרת, בעלות של 

עשרות אלפי שקלים. 

ההליך המשפטי, לווה, כאמור, בהליך נפשי 
מתיש וכואב. יעל מספרת בדמעות: "הילד 
פעם בשבוע נסע לאביו הערבי להסדרי 
הראייה. בכל פעם הוא חזר מבולבל. בפעם 
הראשונה שחזר הוא שאל אותי: 'אמא, 
אני יהודי או ערבי? אני יהודי או ערבי?' 
חיבקתי אותו חזק, ואמרתי לו שהוא יהודי 

וכך הוא תמיד יישאר". 

עם השנים, החלו הנסיעות הארוכות, 
להקשות על הילד. בהסדר הראשוני שקבע 
בית המשפט, הוחלט כי הילד ישהה אצל 
יעל, אך יסע לבקר את אביו הערבי בביתו 
פעם בשבוע – נסיעה של תשע שעות 
בשלושה אוטובוסים בכל פעם. יעל פנתה 
לבית המשפט בבקשה למצוא אלטרנטיבה 
למצב הקיים. היא ביקשה כי הפגישות בין 
אדם לאיברהים יתקיימו במקום מוסכם 
באמצע הדרך, על מנת להקל על אדם. 
אך איברהים, בתגובה, ביקש לפתוח את 
כל הסדרי הראיה מחדש. עד כה, בשל 
התמכרותו לאלכוהול והסמים, היו מוטלות 
עליו הגבלות שונות, שכללו ליווי של 
פקידת סעד, וערבות בסך 100,000 ₪ מצד 
הוריו. אך השופט שדן בבקשות הצדדים, 
שופט ערבי בשם ערפאת, החליט להסיר 
מעל איברהים את כל ההגבלות, ואף פסק כי 
יעל תשלם הוצאות משפט בסך 1,500 ₪. 

אך כל התלאות שעברה יעל עד עכשיו 
התגמדו, לעומת הפסיקה השערורייתית של 
בית המשפט שהגיעה לאחר מכן. בעקבות 
הפתיחה המחודשת של הסדרי הראייה, 
השופט קבע שבכל החגים המוסלמים, הילד 
צריך לחגוג עם אביו ומשפחתו לאורך כל 

החג, אך בחגים היהודים, הילד צריך לחלק 
את ימיו ולחגוג את החגים היהודים גם עם 
אביו המוסלמי. למה? 'כי הילד צריך לפתח 
הזדהות עם הדת והמנטליות של אביו' – 
כך על פי פסק הדין. הדת והמנטליות של 
האם, מנגד, לא עניינו את השופט. שופט 
יהודי במדינת ישראל, פסק כי ילד יהודי 
צריך לפתח את הזדהות עם דת האיסלאם.

עולמה של יעל חרב עליה. היא הבינה 
שזו פסיקה שתטשטש לחלוטין את הזהות 
היהודית של אדם, תגרום לו לבלבול, ותפגע 
בו. אם עד כה שאל אדם הצעיר את אמו 
עשרות פעמים "אני יהודי או ערבי"? מה 

יהיה הלאה? יעל החליטה לא לוותר. 

>>>

בארגון להב"ה, אנו מלווים 
את יעל באופן צמוד. אנו 
מעניקים לה סיוע כלכלי 
מדי חודש, ומממנים את 

ההוצאות המשפטיות הרבות 
הכרוכות בתיק. עבור הערעור 
על ההחלטה ההזויה של בית 

המשפט, שכרנו שני עורכי דין 
נוספים – בעלות גבוהה מאוד. 
אך כאשר הזהות של ילד יהודי 
מונחת על הכף, הכסף הוא אינו 

שיקול. המאבק המשפטי כאן 
יימשך עד הסוף, כדי שאדם 
  .ימשיך לגדול כיהודי
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אסתי לא דמיינה כמה היא תתחרט על טעות 
שעשתה לפני שנים. גם כשהיא הכירה בכך 
שזו הייתה טעות, היא לא חשבה שהיא 
תתגלה כטעות כה איומה. בשנת 2008, אסתי 
הכירה את רוברט. צעיר ממוצא אירופאי, 
שהתגורר בפאתי ירושלים. לא היה אכפת 
לה שאהוב ליבה הוא נוצרי. הוא היה בחור 
יפה תואר, אינטליגנט, משכיל, שאהב אותה 

מאוד. היא רצתה להינשא לו בכל ליבה. 

גם רוברט רצה מאוד להינשא לאסתי, אבל 
היה לו תנאי אחד: הנישואין חייבים להיערך 
בבית הדין הכנסייתי. אבל כדי שבית הדין 
הכנסייתי יכיר בנישואין שלהם, אסתי הייתה 
חייבת להתנצר. אסתי לא חשבה שיש להליך 
המרת הדת חשיבות כלשהי. להתנצר, כך היא 
הניחה, זה בסך הכל שינוי קטן בטופס, פעולה 
פרוצדורלית חסרת משמעות. היא באה 
מבית מסורתי, והעיקר שהיא תמשיך לשמור 
על המנהגים היהודיים. אסתי פעלה כפי 
שהונחתה על ידי מזכיר בית הדין, התנצרה, 
ונישאה לרוברט בטקס נישואין נוצרי.

אסתי, כאמור, לא הייתה אישה דתייה, 
אך היא באה מבית מסורתי. היא המשיכה 
להדליק נרות שבת ובחג חנוכה, לקנות 
תחפושות לילדים בפורים, לאכול מצות 
ולהימנע מאכילת חמץ בפסח, ולהכין 
מאכלי חלב בשבועות. כל זה, גם לצד חגיגת 
החגים הנוצריים: חג המולד, ציון תקופת 

הפסחא, וכו'. היא לא ראתה בעיה בשילוב 
של המנהגים השונים. להפך, גם בעיניה וגם 

בעיני רוברט השילוב הזה מצא חן.

וכך, הם המשיכו לחיות יחד עם ילדיהם 
במשך 5 שנים. בשנת 2013, במהלך חנוכה, 
אלישבע, חברה יהודייה ודתייה של אסתי, 
שכנעה אותה להצטרף אליה לשיעור תורה 
מפי רב מוכר, בבית כנסת בירושלים. אסתי 
הצטרפה אליה, והחל מאותו השיעור, סיפור 

חייה החל להשתנות. 

בעבודה  בהתייוונות,  עסק  השיעור 
זרה, בעמים שפגעו בעם היהודי לאורך 
ההיסטוריה, ובסגולת ישראל. במהלך 
השיעור, התייחס הרב לנצרות. הרב דיבר 
בלהט על הפוגרומים, ועל מסעות הצלב, 
בהם יהודים מסרו את נפשם ומתו על קידוש 
השם כדי לא להתנצר. הוא הסביר כי לולא 
אותם יהודים ששמרו על יהדותם לאורך 
הדורות, לא היינו שבים ארצה, לארץ ישראל, 
אלא מתבוללים ונעלמים בין העמים.

אסתי יצאה מהשיעור נסערת, פתאום 
היא קלטה שהדברים אותם תיאר הרב 
כהיסטוריה, מכוונים אליה, כאן ועכשיו. 
היא חזרה הביתה חיוורת. רוברט שאל אותה 
מה קרה, אבל היא אמרה שהיא לא מרגישה 
טוב, והלכה לחדר. שבוע אחר כך, אסתי 

הודיעה לרוברט שהיא רוצה להתגרש. 

 רוצה להתגרש?
קודם שהילדים 

יתנצרו

השיעור עסק בהתייוונות, 
בעבודה זרה, בעמים 
שפגעו בעם היהודי לאורך 
ההיסטוריה, ובסגולת ישראל. 
במהלך השיעור, התייחס 
הרב לנצרות. הרב דיבר בלהט 
על הפוגרומים, ועל מסעות 
הצלב, בהם יהודים מסרו את 
נפשם ומתו על קידוש השם 
כדי לא להתנצר. הוא הסביר 
כי לולא אותם יהודים ששמרו 
על יהדותם לאורך הדורות, 
לא היינו שבים ארצה, לארץ 
ישראל, אלא מתבוללים 
ונעלמים בין העמים.

האם הילדים 
יישארו יהודים? מצילים את הילדים.



הבקשה הזו כמובן שברה את ליבו, אך לא 
פחות מכך, את ליבה של אסתי. היא אהבה 
את רוברט בכל נפשה, והוא באמת היה אדם 
נפלא. אבל אסתי החליטה שהזהות היהודית 
שלה חשובה לה מכל אהבה בעולם, והייתה 
נחושה להיפרד מרוברט – על אף הכאב 
הרב שנגרם לה ולבעלה. בחסדי השם, 
רוברט הסכים לגירושין, ואף הסכים לכך 
שהילדים ימשיכו לגדול כיהודים עם 
אימם. אסתי שיתפה את החברה שלקחה 
אותה לשיעור התורה בפרטים, וזו, הפנתה 
אותה לארגון להב"ה, על מנת שתקבל סיוע 
בהליך ההשבה ליהדות בבית הדין הרבני. 

אך הקושי הגיע ממקום בלתי צפוי: כשניגשו 
רוברט ואסתי לבית הדין הכנסייתי בו נישאו 
על מנת שיאשר את הסכם הגירושין, הציב 
בית הדין לשניים את התנאי ההזוי הבא, כדי 
שיהיה מוכן לדון בבקשה: קודם תרשמו את 
הילדים כנוצרים. כלומר, אם תרצו שנדון 
בבקשה שלכם להתגרש, על אף ששניכם 
רוצים בזה, אתם צריכים להמיר את דתם של 
הילדים לנצרות. זאת למרות שלבית הדין 
הכנסייתי אין סמכות כלל בנוגע לילדיהם. 

>>>

האבסורד זועק לשמיים: בית משפט 
במדינת ישראל, לו מוקנית סמכות בחוק, 
מנסה להכריח אישה יהודייה לנצר את 

ילדיה. האם לשם כך הקמנו מדינה יהודית 
בארצנו, לאחר אלפיים שנות גלות בהם ניסו 
להמיר את דתנו ולמחוק אותנו מהעולם?

אסתי החליטה להגיש ערעור על ההחלטה 
לבית הדין הגבוה לערעורים של הכנסייה. 
לרשותה של אסתי נשכר מטעם ארגון להב"ה 
עו"ד המתמחה בדיני משפחה על פי דיני 
הכנסיה. אין רבים כאלה בארץ. משום 
כך, גם עלות מימון ההוצאות המשפטיות 
הוא גבוה מאוד. בימים אלו, שוקד עורך 
הדין על כתיבת הערעור. במידת הצורך, 
התיק ימשיך להתנהל ויגיע גם עד לבית 
המשפט העליון – עד שיוחלט כי אסתי יכולה 
להתגרש מרוברט, ושילדיה יישארו יהודים. 

>>>

היא אהבה את רוברט בכל 
נפשה, והוא באמת היה 
אדם נפלא. אבל אסתי 
החליטה שהזהות היהודית 
שלה חשובה לה מכל אהבה 
בעולם, והייתה נחושה 
להיפרד מרוברט – על 
אף הכאב הרב שנגרם לה 
ולבעלה. בחסדי השם, רוברט 
הסכים לגירושין, ואף הסכים 
לכך שהילדים ימשיכו לגדול 
כיהודים עם אימם

האבסורד זועק לשמיים: 
בית משפט במדינת ישראל, 
לו מוקנית סמכות בחוק, 
מנסה להכריח אישה יהודייה 
לנצר את ילדיה. האם לשם 
כך הקמנו מדינה יהודית 
בארצנו, לאחר אלפיים 
שנות גלות בהם ניסו להמיר 
את דתנו ולמחוק אותנו 
מהעולם?

מאז ההחלטה השערורייתית של 
בית הדין הכנסייתי, אסתי החלה 

להתחזק, ומקפידה על קריאת 
תהילים יומיומית. למטפלת 

המלווה אותה מטעם ארגון להב"ה 
היא סיפרה, כי לפסוק אחד היא 

נקשרה במיוחד, והיא אומרת 
אותו בכל פגם שהיא חווה רגעים 

י ָתִמיד  י ְבַכִפּ של קושי: "ַנְפִשׁ
 .”י ָכְחִתּ ְותֹוָרְתָך ֹלא ָשׁ
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 עבור: “הקרן להצלת עם ישראל”
3בנק לאומי 902 ח-ן 08744249

ניתן לשלוח צ’ק: לפקודת: “הקרן 4
להצלת עם ישראל” במעטפה 

המצורפת או לת.ד 57104 ירושלים.

תרמו 1074-787-13-90
עכשיו:

היו שותפים 
 בהצלת

 בנות ישראל


