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תש"פכ"ד אלול   
 לכבוד 

 שר הפנים, הרב אריה דרעי

 ירושלים,

 

 שלום רב,

 הענקת מעמד הומניטרי מיוחדמבקשים אמני ישראל  :הנדון

 בישראלקורבנות מוכרות של סחר בבני אדם החיות  27-ל

 כבוד השר, 

 27-שרת שהייה בישראל לא, אליך בבקשה להעניק, כמחווה הומניטרית ולפנים משורת הדין יםפונאנו אמני ישראל 

ריים נשים צעירות יוצאות אתיופיה, אשר בעודן קטינות נחטפו והובאו לישראל בניגוד לרצונן, על ידי סוחרי אדם אכז

אירועים קשים אלו אף הובילו להכרתן הרשמית  את גופן ונפשן באופן בלתי הפיך.  וצילקושהתעללו בהן נוראות, 

  ל.סחר בבני אדם על ידי משטרת ישרא כקורבנות

קריעתן מחיק הקהילה התומכת שהצליחו ליצור ו עבורן דחיקה לחיים בשולי החברה לאתיופיה משמעותה החזרתן

הגדלת הסיכון ששוב יפלו קורבן לסחר האכזרי בבני משמעותה החזרתן . ם שהן כאןבשמונה השני מן בישראללעצ

 .על פי עדותן ,ת עבורןומול הסתברות גבוההואף  אדם

 קבוצת מכל אותה יםהמבדיל ייחודיים מאפיינים שלה קבוצה, ובבנסיבותיו דופן ויוצא חריג במקרה מדובר

 של מעמדם על ישליך או תקדים יהווה המעמד שמתן חשש איןל כן ע .לישראל שהגיעה אחרת מהגרים

מר גורלן ים שלמרות נש של קטנה קבוצה עם חסד תעשה אשר תינקודתטרית יהומנזוהי מחווה  .אחרים פונים

עדות  אתומצמררת ברית רהוטה בעבעין דומעת והקימו פה משפחות, השתלבו במעגל העבודה, ומבטאות 

 צלם אנוש. שנתנה להן בית, ולישראל אסירות תודה הן  .הזוועות שעברו

 

אפשר לקבוצה זו של נשים להשתקע ל חשבון נפשמבקשים ממך בימים אלו של מטה  אמני ישראל החתומיםאנו 

ישראל, בארץ שהעניקה להן חסד וחמלה והזדמנות להשתקם ולבנות בארץ ולהמשיך לחיות את חייהן כאן במדינת 

 את עצמן מחדש.

 

  'תו המשווה'לית עמותת "סיקאית ומנכמו - רינת אבישר .1

 רזמר ויוצ -לובמיקי גבריא .2

 זמר ושחקן -ששי קשת   .3

   ושחקניתזמרת  –יונה אליאן  .4

 זמר ויוצר -דוד דאור .5

 זמרת ויוצרת -אחינועם ניני .6

 , שחקן ויוצרזמר  –דני ניב ) מוקי(  .7

 זמרת יוצרת ושחקנית -מירי מסיקה .8

 חידונאי ומרצה ( הצ'ייסר) -איתי הרמן  .9

 שחקנית  -עלמה זק .10

 וזמרת שחקנית  –ירדן בר כוכבא  .11

  יוצרת זמרת,  -דנה ברגר .12

 זמרת ויוצרת  -מירה עווד .13

 וקומיקאית שחקנית  –שני כהן  .14

 שחקן  -שי צברי .15



 בדרן שחקן ו -וטליבאורי ג .16

 במאי ומרצה תאטרון  -סיני פתר .17

 אמן ספוקן וורד וסופר -יוסי צברי .18

 זמרת  -דניאלה לוגסי .19

 וסופרת משוררת  –יעל גלוברמן  .20

 צ'לנית ויוצרתזמרת  –מאיה בלזיצמן  .21

 "נא לגעת"ל מרכז מנכ" –אורן יצחקי  .22

 זמר ושדרן רדיו -דורי בן זאב .23

 זמרת ויוצרת  -שרון חזיז .24

 זמרת ויוצרת  -דפנה ערמוני .25

 מלחין ומנצח  -ירון גוטפריד .26

 מנצח ומרצה  –רוני פורת  .27

 כנר , מלחין ומורה בכיר –יאיר דלל  .28

 לוגיה בירושלים ודיקאן החוג למוסיקוומרצה מלחין  –פרופ' חיים פרמונט  .29

 ומוסיקולוג נשיא לשעבר של האקדמיה בירושלים מנצח  –פרופ' אילן שול  .30

 מורה בכיר לחליל מרצה בסמינר לוינסקי -פרופ' משה אהרון אפטיין .31

 ומרצה מוסיקולוגית  –ורוניקה כהן  פרופ' .32

 ומנהל מוסיקלי מלחין  – פרופ' בועז בן משה .33

 "קולבן דאנס"מיסד  –ן ' אמיר קולבפרופ .34

 שליםדוד שמר, נגן צ'מבלו ומנהל אמנותי של תזמורת הבארוק ירו 'פרופ .35

 כנר ומורה באקדמיה למוסיקה ומחול ירושלים  -פרופ' מוטי שמיט .36

 מלחין ומרצה בכיר -גפרופ' מנחם ויזנבר .37

 אקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים נשיא ה -דר' מיכאל קלינגהופר .38

 במוסיקהמטפלת  –ורדה קלינגהופר  .39

 צ'לנית ומורה  -עפרה אמרי .40

 שחקנית וסופרת  -תהל רן .41

 זמרת ויוצרת -רוני גינוסר .42

 מיה למוסיקה ומחול בירושליםדמוסיקאית וחברת סגל האק -הדר וקס .43

 המחלקה לחינוך מוסיקלי באקדמיה ירושליםראש  –דר מיכל חפר  .44

 מוסיקאית –דר רותם לוז  .45

 מנצחת מקהלות "קולולם" -לילך קאוקואר .46

 באקמיה למוסיקה ומחול בירושלים המרצ -איתן  רבאבי  .47

 באקמיה למוסיקה ומחול בירושלים המרצ –צבי זמל  .48

 מוסיקאי -הגואלקובי  .49

 רקדנית ומורה למחול  –שרון רובינוב בידרמן  .50

 מוסיקאי ובונה כינורות  -שלמה מויאל .51

 בירושלים ומורה ליוגה  ןקונסרבטוריומנהלת  -עואלמירב ר .52

 אופרה ישראלית ,מנצח -ישי שטקלר .53

 בארוקמובילה תזמורת הכנרת מנצחת ו -נעם שוס .54

 נגנית צ'לו ומורה למוסיקה -אורית מסר .55

 "עפרוני"ת מיסדת מקהלמנצחת מקהלות  -מיה שביט .56

 מוסיקאי, מנצח, מנהל מגמה למוסיקה -יוסי רגב .57

 מולטימדיה אמן  –מרדכי בורנטיין  .58

 ציירת אמנית  –שיר מורן  .59

 חלילנית  –עידית שמר  .60

 רושלים מנהל סטודנטים אקדמיה למוסיקה ומחול י –עידו אריאל דר'  .61

 למנכ"ל מרכז סוזן דלל משנה  –קלאודו קוגון  .62

 דר' רפאל המבורגר .63



 "הסלון מול גבעת נפוליאון"מנהלת  חלילנית ויוצרת -,  תמר מלזר קרימולובסקי .64

 שחקנית  –שושה גורן  .65

 מלחינה  –אביה קופלן  .66

 פסל ואמן  -איתי זלאיט .67

 כלי נשיפה אמן מוסיקאי  -יורם לכיש .68

 אוניברסיטה הפתוחה הוראה מוסיקלית רכזת  –מירב מרון   רד" .69

 באוניבריטת בר אילן ובאוניברסיטה הפתוחה מרצה  –אירית לוי פלדמן  ר"ד .70

 צ'לנית סולנית  -ד"ר רחלי גלאי .71

 פסנתרנית  –רות צרי  .72

 מנהל קונסטוריון מרום הגליל מוזיקאי, מלחין, צ'לן. -דור וקסלר  .73

 אמנית רב תחומית  -רונית מאירי פלד .74

 ומנכל"ית תזמורת הבארוק ירושלים מוסיקולוגית  –גילי אלון ביטון  .75

 ית התזמורת סמפונט רעננהמנכל" –אורית פוגל  .76

 מלחינה  –אלה שריף  .77

 נגן מוביל בפילהרמונית, מורה באקדמיה למוסיקה בתל אביב -ניר קומפרטי .78

 סולנית גיטרה קלאסית  -ליאת כהן .79

 ומוסיקאית  תזמורת הבמה  מנצחת –טליה אילן  .80

 זמרת אופרה ומורה למוסיקה -אלה רוזנר .81

 ושחקנית  קולנוע במאית –מיכל בת אדם  .82

 קולנוע במאית  –נטעלי בראון  .83

 במאית קולנוע  -מיכל אביעד  .84

 ,במאית ,תסריטאית ,מרצה לקולנוע ,קולנוענית -אושרה שוורץ רעים  .85

ומנכ"ל תאטרון גשר ויושב ראש מדור התאטרון במועצה הישראלית  ,שחקן תאטרון הקאמרי -לויאורי  .86

 . לשעבר לתרבות

 מחזאי -מוטי לרנר .87

 שחקנית  –לירון בן שלוש  .88

באקדמיה  ניצוחו קומפוזיציהלאש החוג ור איגוד הקומפוזיטורים בישראל יו'ר ,מרצהו מלחין -אייל אדלר .89

 . ירושלים

 ית ובעלים של גלריה לאומנות עכשו  -אלון שגב .90

 מנהלת פרסום אקדמיה למוסיקה ומחול ירושלים  -בר מזור .91

 מוסיקאי יוצר -עובדיה חממה  .92

  מנהלת פרס היצירה עש שולמית אלוני -מיכל רפאלי כדורי  .93

 ומרצה בסמינר הקיבוצים שקנית  –אורטמן חוה  .94

 כנרת  –טליה הלצליך  .95

 צלמת  -טלי כהן גרבוז .96

 זמרת  –ענב אפרת  .97

 יוצר מוסיקאי  –גלעד אפרת  .98

 חלילנית ומוזיקאית יוצרת, מורה ומרצה -חגית רוזמרין  .99

 מוסיקאי –דר' אילן לוין  .100

 אמנית  -סיגלית לנדאו .101

 צייר –אלדר פרבר  .102

 שחקנית –עדי קפלן  .103

 מחנךמורה ו מלחין, מוביל שלישיית ג׳אז ישראלי -טל גמליאלי  .104

 אמן סאונד ומלחין -אלעד שניידרמן. .105

 במאית וכוריאוגרפית, מנהלת אמנותית -דניאלה מיכאלי .106

  מרצה באקדמיה למוסיקה ולמחול - דנה בר .107

 נגנית קונטרבס  -רעות הולצברג .108

 דמיה למוסיקה ומחול ירושליםמרצה בכיר לויולה ומוסיקה קאמרית באק -צבי כרמלי  .109

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%97


 מרצה למוסיקה, מלחין,  מעבד ונגן  -ד"ר ארנון פלטי .110

 מטפלת במוסיקה הדסה עין כרם   –סיוונה דרדיק  .111

 צ'לנית  -אושרי שתיל .112

 צ'לנית פרפורמרית  -ענת אנגלמאיר .113

 זכוכית אמנית  –ל גמליאלי מיכ .114

 זמרת  –שיר אמיר  .115

 שחקן יוצר במאי -שימעון מימרן .116

 מוסיקאית  -קטיה טרלצקי .117

 מוסיקאית  –יערה פלדמן  .118

 נגב מערבי מוסיקאי, מנהל תחום מוסיקה באשכול , -דודי יצחקי .119

 מרצה בחוג למחול באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים  -מורן דקל .120

 קרין אומנותי וזמר  -הנדלבני  .121

 ומורה למוסיקה קונטרבסיסט  –בר עטייה  .122

 מלחין ואיש חינוך מוסיקלי –עמית גור  .123

 סופרת ומבקרת קולנוע -יעל שוב .124

 ומנחת קבוצות שחקית  –לנג  -הילה כהן .125

 אמנית ושחקנית  –ירון הדס  .126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


