פותחות שבוע

אשת השב

הרנע! טלפון כי רצינו את כל הפרט□1
פנינה עומר ,מנכ״לית עמותת ”יד לאישה” ,תוביל
בסופ״ש הקרוב את המסע ”אשת המדבר” 24 ,ק״מ
ב־ 24שעות ,למען שחרור נשים עגונות ומסורבות גט
מה 1מסע ”אשת המדבר”?
"מסע הליכה אתגרי של נשים ,שיתקיים זו
השנה השנייה ,ביוזמת עמותת ׳יד לאישה׳
שאני עומדת בראשה ,ובשיתוף חברת
מרתון ישראל .הצועדות ,חלקן עגונות
וחלקן מזרהות עם המאבק ,יצעדו  24ק״מ
ב־ 24שעות".
מתי ה1קמה העמזתה?
״לפני  20שנה ,על ידי רשת ׳אור תורה
סטון׳ של הרב שלמה ריסקין ,רב דתי
אורתודוקסי ליברל ואוהב ארם .הוא סבר
שלא ייתכן שבבתי דין רבניים אין נשים
שמייצגות נשים ,אז הוא פתח מסלול
לימודי לטוענות רבניות .היום עובדות
בעמותה שש טוענות רבניות במשרה
מלאה ,כולן גם עורכות דין".

העמותה לא נתמכת על ידי
המדינה או גורם אחר ,וחלק
מאוד משמעותי מעבודתי ה1א
גיוס כספים .מנשים שנזקקות
לשירותנו אנחנו גובות סכום
סמלי של 1,000־ 5,000שקל”
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גיל 46 :חצב משפחתי :נשואה ואם
לארבעה ) .(12,14 ,17,20חגוריס:
ירושלים
העצה הכי סובה שקיבלתי" :אם
מבקשים ממך משהו ,קודם כל תגידי כן ,אלא
אם יש סיבה טובה ומנומקת ללמה לא".
העצה הבי גרועה שקיבלתי" :אמא
שלי תמיד אמרה שלא יזיק לי לשתוק קצת,
אבל אני יודעת שנשים מנומסות לא עושות
היסטוריה".

ז 1עמותה דתית?
"הטוענות חייבות להיות דתיות ולדבר את
השפה ההלכתית ,אבל יש לנו לקוחות מכל
גוני הקשת ובכל הגילים .הלקוחה הכי
צעירה הייתה בת פחות מ־  .21היא ברחה
מהבית יומיים אחרי החתונה כשהבינה
שהתחתנה עם אדם לא שפוי ,והוא סירב
לתת לה גט .אחרי שנה וחצי היא הגיעה
אלינו ,והטוענת הרבנית שלנו הצליחה
בתוך כמה חודשים להגיע להסרר שלפיו
האישה תחזיר את כל המתנות שהיא
קיבלה מבעלה והוא ייתן לה גט .הדיינים
סירבו לאשר את ההסדר ,כיוון שמבחינה
הלכתית אי־אפשר להחזיר טבעת נישואים.
הפתרון היה שהטוענת תקבל במתנה את
הטבעת מהאישה ותיתן אותה במתנה
לבעל .באותו יום היה גט".
איך הגעת לתפקיד?
"יש לי תואר שני בניהול עמותות ,תואר
ראשון בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים וכיהנתי בעבר כמנכ״לית ויצו

ירושלים .לפני שלוש שנים פנו אליי
מעמותת'יד לאישה׳ ומיד ראיתי שהנושא
חשוב ומדויק לתחומי העניין שלי".
מה את עושה במסגרת תפקידך?
"התפקיד שלי כולל גם את העבודה
הטכנית של ניהול ארבעה סניפים בארץ
וגם את עבודת התוכן ,כלומר פיתוח
פתרונות ,קידום חקיקה ,תחזוק קשרים
בינלאומיים ,עבודה מול חוקרים פרטיים
והעלאת מודעות .אנחנו לא רק נותנות
שירות משפטי ,אלא משמשות מעגל
תמיכה קרוב לנשים האלה".
מאיפה הכסף?
"העמותה לא נתמכת על ידי המדינה או
גורם אחר ,ולכן חלק מאוד משמעותי
מהעבודה שלי הוא גיוס כספים ,כך גם
נולד מסע'אשת המדבר׳  -כל משתתפת
משלמת  820שקל .הכנסה נוספת היא
מנשים שפונות לשירות הטוענות שלנו.
מהן אנחנו גובות סכום סמלי של
 5,000-1,000שקל לתיק .אנחנו לא ארגון
צדקה ,אנחנו מטפלות בנשים עגונות
ומסורבות גט מכל השכבות ,ואם אישה
במצוקה  -אנחנו הכתובת".
מה ע1שים כשיש ”חי1ב גט”
זהבעל עדיי! מסרב לשתף פשלה?
"בית הדין יכול להטיל סנקציות ,החל
בסגירת חשבון בנק ,דרך שלילת רישיון
וכלה במאסר בפועל .נדיר שזה לא עובד.
למשל ,לפני שבוע פורסם תיק שלנו,
כשבית הדין הרבני דרש מחברת אגד
לפטר עובד שלה ,כי הוא סרבן גט.
כמה נשים הצלחתן לשחרר עד
כה מעגינ1תן?
״כמעט  1,000נשים 20 .אחוז מהן לא
ישראליות .יהודיות מכל העולם פונות
אלינו כדי שנייצג אותן ,כ' לבתי הדין
הרבניים בישראל יש כוח להטיל סנקציות
על סרבני גט".
מה צריך לקר1ת כדי להפחית את
מספר העגזנזת 1מס1רב1ת הגט?
"לעשות הסכם קדם נישואים ,שלפיו
בני הזוג מתחייבים שאם אחד מהם ירצה
להתגרש ,בן זוגו חייב לתת לו גט ,ואם
לא ,הוא יצטרך לשלם לו סכום מסוים
כל חודש ,עד לקבלת הגט .ארגון הרבנים
האורתודוקסיים בארצות״הברית לא מחתן
זוגות אם הם מסרבים לחתום על הסכם
כזה ,ואני רוצה שגם בארץ הסכם כזה יהיה
חלק אינטגרלי מטקס הנישואים היהודי".
טל׳ העמותה.1-800-200-380 :
דינה חלוך

