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מה הם היו אומרים" :מי שאינו מונע את הרוע,
מעודד אותו" | קיקרו

איך אפשר
להתעלם
מזוועה כזאת?
הם נחטפים על ידי הבדואים בסיני ,עוברים עינויי
תופת ,הנשים נאנסות ,מאות כבר מתו .מחיר
השחרור  :כופר של אלפי דולרים .מתוך הגיהינום
צץ אור קלוש של תקווה :מרון אסטפנס ,שדרית
רדיו שוודית ממוצא אריתריאי ,מנסה להציל
את בני עמה כנגד כל הסיכויים ,מגייסת כספים
ומנהלת מו"מ עם החוטפים בשידור" .לצערי
העולם שותק" ,היא אומרת בראיון קשה לעיכול

נעם ברקן | צילום :יובל חן
לה היו שיחות קורעות לב .מעברו השני של
הקו מיררה בבכי אם צעירה שנחטפה למחנה
עינויים עם בנה ,פעוט בן שנה וחצי .האם,
אריתריאית בת  ,22עונתה מדי יום .היא הוכתה,
נאנסה והורעבה ,אך הגרוע מכל היה שאולצה
לראות איך שוביה הבדואים מענים את התינוק שלה" .אני רוצה
למות" ,זעקה באוזני מרון אסטפנס" ,אבל מי יטפל בבן שלי?
מה יקרה לו?"
אסטפנס ,שדרנית רדיו שוודית שראיינה מאות נשים וגברים
אריתריאים בשבי העינויים בסיני וכבר סייעה לכמה אריתריאים
להיחלץ מידי שוביהם ,ניסתה לגייס את הכופר לשחרור האם
ובנה .אבל ללא הצלחה .כעבור שלושה חודשי עינויים האם מתה
בשבי" .הילד נשאר לבד עם השובים הבדואים" ,היא מספרת
ל"ידיעות אחרונות"" .השתגעתי מזה .הפכנו את העולם כדי
לשחרר אותו".
עכשיו סמי (שם בדוי) כבר בן ארבע .על גופו המעונה כוויות
וצלקות רבות .הוא גדל בבית מעבר בדרום הארץ ואסטפנס
מבקשת לאמץ אותו" .בשוודיה בודקים כרגע אם אפשר לאשר
לי את האימוץ .זה לוקח המון זמן" ,היא אומרת.
סמי זוכר בדיוק מה קרה לו" .כשהוא משחק עם ילדים אחרים
הוא מבקש לשחק ב'עינויים' .בשבילו זאת המציאות .הוא ראה
מדי יום אנשים מתים מול עיניו ,עינו אותו מדי יום — בשבילו זה
נורמלי .כשהוא רואה אישה כהת עור הוא קורא בשם אמו המתה.
הוא מתגעגע אליה מאוד ולא שוכח אותה .הוא הגיע לישראל
וקיבל טיפול רפואי ,אבל מה יהיה כשיגדל?"
הקול שלה רועד כשהיא מדברת עליו ועל אמו" .אני שונאת

א

להקשיב לראיונות שעשיתי איתה כשהיא הייתה בשבי" ,היא
אומרת" .היא הייתה שבורה לגמרי .זה כואב מדי".

אף אחד לא יעזור
הכל התחיל לפני ארבע שנים ,כשאסטפנס ,38 ,אריתריאית
אזרחית שוודיה ואם חד הורית לשניים ,שוחחה באקראי עם צעיר
אריתריאי שהתגורר בלונדון ושמעה ממנו כי אחיו מוחזק בשבי
בסיני עם קבוצת אריתריאים" .הוא נתן לי מספר טלפון ,והחלטתי
לראיין את אחיו לתוכנית שלי".
האח וגברים נוספים ששהו איתו בשבי הסכימו להתראיין" .זה
היה אמור להיות ראיון אחד ואז הייתי אמורה לשכוח מהם" ,מודה
אסטפנס" ,אבל בפעם הראשונה התקשרתי מהבית והם הצליחו
לשמור את המספר והתחילו להתקשר ולהתחנן שאעזור להם.
הטלפון שלי עבר מקבוצה לקבוצה ופתאום התקשרו אליי משבע
קבוצות שונות .לא יכולתי להתעלם .בהתחלה אמרתי להם :טוב,
אני אכתוב לאמנסטי ,לארגונים שמתעסקים עם סחר בבני אדם,
ובאמת פניתי לכל הארגונים —
אבל אף אחד לא חזר אליי .הבנתי
שאף אחד לא יעזור".
באחת הקבוצות ,היא מספרת,
הייתה אישה אחת בין  86גברים,
ובכייה נגע ללב השדרנית באופן
מיוחד" .הכופר עבורה היה  20אלף
דולר ,אז החלטתי לגייס בשבילה
כסף .הרי אני לא יכולה להציל את

"אם אמריקאי
היה נחטף ,כל
העולם היה רועש.
הכל קשור לגזע,
זו האמת" .מרון
אסטפנס בישראל

כולם ,אבל חשבתי — לפחות אחת .עד שהצלחתי
לגייס כסף דרך הרשתות החברתיות ,חמישה מה־
שבויים שדיברתי איתם מתו .לא יכולתי לחשוב על
האפשרות שמישהו נוסף ימות .בסופו של דבר אס־
פנו את הכסף ושמחנו מאוד ,כי אמרו לנו שישלחו
אותה לישראל ,אבל אחרי שישה ימים התברר לי
שמכרו אותה לקבוצה אחרת .הבנתי שאני חייבת
להילחם בתופעה האיומה הזאת".
כבר יותר מעשרים שנה אזרחים אריתריאים
נמלטים במטרה למצוא מקלט מהדיקטטורה הצ־
באית שתפסה את השלטון .מדי חודש בורחים
מהמדינה כ־ 3,000איש למרות הסיכון הגדול.
החלום הוא להגיע לאירופה .גם ישראל ממוקמת
גבוה בטבלת היעדים .אבל מאז הקמת הגדר בגבול
סיני מרבית הפליטים נאלצים להסתפק במגורים
זמניים בסודן ובמצרים .רבים מהם נחטפים עוד
בסודן ומועברים לסיני לטובת תעשיית הכופר
שהפכה למקור הכנסה חשוב עבור הבדואים .חלק
מהאריתריאים שחולמים להגיע דרך סיני לישראל
או לאירופה — נחטפים על ידי הבדואים במהלך
הניסיון להגיע לארצות היעד.
בארבע השנים שחלפו מאז אסטפנס דיברה עם
מאות שבויים בסיני" .זו הפכה למטרת חיי :להפ־
סיק את העינויים האלה ולגרום לאחראים לשלם
את המחיר .לצוד את החוטפים ,השובים והמענים
ולקחת אותם לבית משפט — אם לא היום ,בעוד 15
שנה .בינתיים לצערי העולם שותק".
מה לדעתך הסיבה לשתיקה?
"אני חושבת שזה כי הם אפריקאים .אם אירופאי
או אמריקאי היו נחטפים ,כל העולם היה מדבר על
זה .הכל קשור לגזע .זו האמת המרה".
מחנות העינויים בסיני ,שבהם מוחזקים מהגרים
אפריקאים במטרה לסחוט כסף מקרוביהם ,הם כבר
לא סוד .ארגוני זכויות אדם בישראל יודעים עליהם
כבר מ־ .2009בין שיטות העינוי המופעלות בהם
תמצאו כבילה בשלשלאות ,אונס ,תלייה ממושכת,
מכות חשמל ,הרעבה ומניעת שינה ,כוויות והטלת
מומים בגוף ,עד כדי כריתת איברים .פעמים רבות
מטלפנים השובים לקרובי המעונים כדי שיוכלו
לשמוע את הזעקות.
מדוח עמותת א.ס.ף ,ארגון הסיוע לפליטים ומ־
בקשי מקלט בישראל ,מספרם המדויק של ניצולי
מחנות העינויים שחיים בישראל אינו ידוע ,אך
ההערכה היא שמדובר בכ־ 7,000נשים וגברים,
מתוכם כ־ 250הוכרו על ידי המדינה כקורבנות
סחר בבני אדם.
"יש בי המון כעס" ,אומרת אסטפנס ,שהגיעה
לארץ בסוף השבוע האחרון לרגל השקת הסרט
"כופר נפש" ,המתעד את פעילותה" .איך אפשר
להתעלם מזוועה כזאת? אלפים כבר נחטפו ,מאות
שבויים במחנות בכל זמן נתון ,אלפים נעדרים.
כשכל זה יסתיים לא תוכלו להגיד לא ידענו ,לא
שמענו — כי כולם יודעים בדיוק מה קורה ולא
עושים כלום".
בסרט ,שזכה בפרס הביכורים במסגרת פס־
טיבל דוקאביב ושישודר ביס דוקו ב־ 18ביוני,
עוקבת הבמאית קרן שעיו אחר סיפורם של שני
גברים אריתריאים צעירים בישראל שאסטפנס
מנסה לעזור להם .אחד מהם הוא עמניאל ,שמנסה
להציל את אשתו הריטי ,שילדה תינוק בעודה
כפותה בשלשלאות בשבי .באחד הרגעים הקשים
בסרט ,הוא מתקשר אליה ומבקש" :ספרי לי איך
התינוק .נתנו לו מספיק מים? יש לו אוכל?" בכיו
של התינוק נשמע מעברו השני של הקו כשהריטי
משיבה בקול סדוק" :הוא במצב מאוד לא טוב .אין
לו בגדים ,הוא מיובש ואני אפילו לא יכולה לרחוץ
אותו" .התינוק נאנק ברקע ועמניאל שותק ,עיניו
מלאות כאב וחוסר אונים ,בעוד אשתו מספרת לו:
"הם שרפו אותנו בחזה .גילחו לנו את הראש .מכים
אותנו ברגליים .מכריחים אותנו להתפשט"" .הם
מכריחים אתכן לעשות איתם סקס?" הוא שואל.
שתיקה צורבת משתררת .הריטי בוכה .עיניו של
עמניאל מתמלאות בדמעות.

בסרט מנסה אסטפנס לסייע לעמניאל לשחרר
את אשתו ועוזרת לדסאלה ,שמבקש לדעת מה
עלה בגורל אחותו טימניט שנעלמה מאז שוחררה
מהשבי .לשם כך היא חוצה את הגבול לסיני,
משוחחת עם אחד החוטפים בטלפון וממשיכה
משם לקהיר ,שם היא פוגשת אריתריאים ששוחררו
ממחנה העינויים רק כדי לשוב ולהיכלא בבתי
סוהר מצריים.
"שלוש שנים רציתי להגיע לשם ,אבל כולם
אמרו לי לחכות כי המצב שם לא טוב" ,היא מס־
פרת" .בסוף השארתי את הילדים עם בייביסיטר
ונסעתי .ידעתי שזה מסוכן ,שאני יכולה להיחטף
או להירצח ,אבל זה היה שווה .חשבתי שאם איחטף
יילחמו עליי כי אני אזרחית אירופאית .זה היה
טיפשי ,אבל הרגשתי שאני פשוט חייבת לעשות
את זה".
הבמאית שעיו ,הפועלת למען פליטים כבר שבע
שנים ,הכירה את אסטפנס לאחר תחילת הצילו־
מים" .מאתגר לעשות סרט על מחנות עינויים כי
לא ניתן לצלם שם" ,היא אומרת ,ומספרת שעל
תוכנית הרדיו של אסטפנס שמעה מהפליטים.
"התוכנית בטיגרית ולא הבנתי מילה ,אבל יכולתי
לשמוע שיש שם משהו מאוד אמוציונלי ,אז יצרתי

"הילדים הבדואים
חולמים להיות חוטפים
ולהתעשר כשיהיו גדולים".
אריתריאים בשבי בסיני

"יש בי המון כעס .אלפים
נחטפו ,מאות שבויים
במחנות ,אלפים נעדרים.
כשזה יסתיים לא תוכלו
להגיד לא ידענו ,לא
שמענו .כולם יודעים ולא
עושים כלום"

איתה קשר .ידעתי שהיא תהיה הדמות שתוביל את
הסרט .האופן שבו היא מכילה את סיפורי השבויים
ולוקחת אחריות — מרגש".
"הסרט חושף את הזוועות של תעשיית הח־
טיפות והעינויים בסיני" ,אומרת מיכל פינצ'וק,
מנכ"לית א.ס.ף" .אלפים מניצולי המחנות האלה
חיים היום בארץ ,ומלבד מתי מעט שמוכרים
כקורבנות סחר ועבדות — הם נותרים ללא כל
התייחסות מצד הרשויות ולא זוכים לתהליך שיקום
שיאפשר להם להתגבר על הטראומה הנוראה".
גם ח"כ מיכל רוזין ,יו"ר ועדת העובדים הזרים
בכנסת ,מכירה היטב את התופעה" .מדינת יש־
ראל לא יכולה להתעלם מכך שבין עשרות אלפי
הפליטים נכנסו לישראל גם כאלו שעברו עינויים
מחרידים בסיני .במסגרת תפקידי אני פועלת לעגן
בחקיקה טיפול ושיקום בדומה לאלו שמקבלים
כיום בישראל קורבנות סחר".

אני רק מקשיבה
במהלך ביקורה במצרים נחשפת אסטפנס
לתמונות של אריתריאים שנרצחו בשבי או
ששוחררו ונורו בהגיעם לגבול ,ומנסה לאתר

ביניהן את תמונתה של טימניט ,אחותו האבודה
של דסאלה" .התמונות גורמות לי לבכות בכל
פעם מחדש בגלל האכזריות שבהן .דיברתי עם
אחד החוטפים .שאלתי :איך אתה יכול לעשות
את זה לבנאדם אחר? הוא ענה :הם לא בני
אדם ,הם אפריקאים .אמרתי לו :אפילו בעלי
חיים לא מענים כך ,והוא שתק .בשבילם זה רק
כסף .מישהו שאל שם ילדים בני תשע מה הם
רוצים לעשות כשיהיו גדולים ,ואחד מהם אמר
אני רוצה לתפוס לי 25־ 20אפריקאים ולהיות
מיליונר .זה החלום של הילדים ,להיות חוטפי
אפריקאים".
את מרגישה שאת מצליחה לסייע לשבויים?
"אני יודעת שהכסף שאני מגייסת ושולחת
לא יעצור את התופעה ,והרבה פעמים גם
אומרים לי שזה רק מעודד את השובים .הלוואי
שיכולתי להגיד לשבויים ,תשמעו ,כסף לא כדאי
שאשלח ,אבל עוד מעט יבואו חיילים של ארגון
סיוע בינלאומי ויחלצו אתכם .לצערי אני יודעת
שזה לא יקרה .אני כבר ארבע שנים מדברת עם
חטופים והבעיה נמשכת .למרבה הצער ,זו דרך
ללא מוצא :גם אם משתחררים ,בישראל הם
לא מוכרים כקורבנות סחר ועינויים ובמצרים
הם נכלאים .ואף אחד לא לוקח אחריות — לא
הקהילה הבינלאומית ,לא מצרים ולא ישראל".
ואיך את מכילה כל כך הרבה כאב?
"אני חושבת על האנשים שעוברים את הח־
וויות האלה .הרי אני רק מקשיבה להם .הם ממש
עוברים את הגיהינום"† .
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מה הם היו אומרים" :מי שאינו מונע את הרוע,
מעודד אותו" | קיקרו

איך אפשר
להתעלם
מזוועה כזאת?
הם נחטפים על ידי הבדואים בסיני ,עוברים עינויי
תופת ,הנשים נאנסות ,מאות כבר מתו .מחיר
השחרור  :כופר של אלפי דולרים .מתוך הגיהינום
צץ אור קלוש של תקווה :מרון אסטפנס ,שדרית
רדיו שוודית ממוצא אריתריאי ,מנסה להציל
את בני עמה כנגד כל הסיכויים ,מגייסת כספים
ומנהלת מו"מ עם החוטפים בשידור" .לצערי
העולם שותק" ,היא אומרת בראיון קשה לעיכול

נעם ברקן | צילום :יובל חן
לה היו שיחות קורעות לב .מעברו השני של
הקו מיררה בבכי אם צעירה שנחטפה למחנה
עינויים עם בנה ,פעוט בן שנה וחצי .האם,
אריתריאית בת  ,22עונתה מדי יום .היא הוכתה,
נאנסה והורעבה ,אך הגרוע מכל היה שאולצה
לראות איך שוביה הבדואים מענים את התינוק שלה" .אני רוצה
למות" ,זעקה באוזני מרון אסטפנס" ,אבל מי יטפל בבן שלי?
מה יקרה לו?"
אסטפנס ,שדרנית רדיו שוודית שראיינה מאות נשים וגברים
אריתריאים בשבי העינויים בסיני וכבר סייעה לכמה אריתריאים
להיחלץ מידי שוביהם ,ניסתה לגייס את הכופר לשחרור האם
ובנה .אבל ללא הצלחה .כעבור שלושה חודשי עינויים האם מתה
בשבי" .הילד נשאר לבד עם השובים הבדואים" ,היא מספרת
ל"ידיעות אחרונות"" .השתגעתי מזה .הפכנו את העולם כדי
לשחרר אותו".
עכשיו סמי (שם בדוי) כבר בן ארבע .על גופו המעונה כוויות
וצלקות רבות .הוא גדל בבית מעבר בדרום הארץ ואסטפנס
מבקשת לאמץ אותו" .בשוודיה בודקים כרגע אם אפשר לאשר
לי את האימוץ .זה לוקח המון זמן" ,היא אומרת.
סמי זוכר בדיוק מה קרה לו" .כשהוא משחק עם ילדים אחרים
הוא מבקש לשחק ב'עינויים' .בשבילו זאת המציאות .הוא ראה
מדי יום אנשים מתים מול עיניו ,עינו אותו מדי יום — בשבילו זה
נורמלי .כשהוא רואה אישה כהת עור הוא קורא בשם אמו המתה.
הוא מתגעגע אליה מאוד ולא שוכח אותה .הוא הגיע לישראל
וקיבל טיפול רפואי ,אבל מה יהיה כשיגדל?"
הקול שלה רועד כשהיא מדברת עליו ועל אמו" .אני שונאת

א

להקשיב לראיונות שעשיתי איתה כשהיא הייתה בשבי" ,היא
אומרת" .היא הייתה שבורה לגמרי .זה כואב מדי".

אף אחד לא יעזור
הכל התחיל לפני ארבע שנים ,כשאסטפנס ,38 ,אריתריאית
אזרחית שוודיה ואם חד הורית לשניים ,שוחחה באקראי עם צעיר
אריתריאי שהתגורר בלונדון ושמעה ממנו כי אחיו מוחזק בשבי
בסיני עם קבוצת אריתריאים" .הוא נתן לי מספר טלפון ,והחלטתי
לראיין את אחיו לתוכנית שלי".
האח וגברים נוספים ששהו איתו בשבי הסכימו להתראיין" .זה
היה אמור להיות ראיון אחד ואז הייתי אמורה לשכוח מהם" ,מודה
אסטפנס" ,אבל בפעם הראשונה התקשרתי מהבית והם הצליחו
לשמור את המספר והתחילו להתקשר ולהתחנן שאעזור להם.
הטלפון שלי עבר מקבוצה לקבוצה ופתאום התקשרו אליי משבע
קבוצות שונות .לא יכולתי להתעלם .בהתחלה אמרתי להם :טוב,
אני אכתוב לאמנסטי ,לארגונים שמתעסקים עם סחר בבני אדם,
ובאמת פניתי לכל הארגונים —
אבל אף אחד לא חזר אליי .הבנתי
שאף אחד לא יעזור".
באחת הקבוצות ,היא מספרת,
הייתה אישה אחת בין  86גברים,
ובכייה נגע ללב השדרנית באופן
מיוחד" .הכופר עבורה היה  20אלף
דולר ,אז החלטתי לגייס בשבילה
כסף .הרי אני לא יכולה להציל את

"אם אמריקאי
היה נחטף ,כל
העולם היה רועש.
הכל קשור לגזע,
זו האמת" .מרון
אסטפנס בישראל

כולם ,אבל חשבתי — לפחות אחת .עד שהצלחתי
לגייס כסף דרך הרשתות החברתיות ,חמישה מה־
שבויים שדיברתי איתם מתו .לא יכולתי לחשוב על
האפשרות שמישהו נוסף ימות .בסופו של דבר אס־
פנו את הכסף ושמחנו מאוד ,כי אמרו לנו שישלחו
אותה לישראל ,אבל אחרי שישה ימים התברר לי
שמכרו אותה לקבוצה אחרת .הבנתי שאני חייבת
להילחם בתופעה האיומה הזאת".
כבר יותר מעשרים שנה אזרחים אריתריאים
נמלטים במטרה למצוא מקלט מהדיקטטורה הצ־
באית שתפסה את השלטון .מדי חודש בורחים
מהמדינה כ־ 3,000איש למרות הסיכון הגדול.
החלום הוא להגיע לאירופה .גם ישראל ממוקמת
גבוה בטבלת היעדים .אבל מאז הקמת הגדר בגבול
סיני מרבית הפליטים נאלצים להסתפק במגורים
זמניים בסודן ובמצרים .רבים מהם נחטפים עוד
בסודן ומועברים לסיני לטובת תעשיית הכופר
שהפכה למקור הכנסה חשוב עבור הבדואים .חלק
מהאריתריאים שחולמים להגיע דרך סיני לישראל
או לאירופה — נחטפים על ידי הבדואים במהלך
הניסיון להגיע לארצות היעד.
בארבע השנים שחלפו מאז אסטפנס דיברה עם
מאות שבויים בסיני" .זו הפכה למטרת חיי :להפ־
סיק את העינויים האלה ולגרום לאחראים לשלם
את המחיר .לצוד את החוטפים ,השובים והמענים
ולקחת אותם לבית משפט — אם לא היום ,בעוד 15
שנה .בינתיים לצערי העולם שותק".
מה לדעתך הסיבה לשתיקה?
"אני חושבת שזה כי הם אפריקאים .אם אירופאי
או אמריקאי היו נחטפים ,כל העולם היה מדבר על
זה .הכל קשור לגזע .זו האמת המרה".
מחנות העינויים בסיני ,שבהם מוחזקים מהגרים
אפריקאים במטרה לסחוט כסף מקרוביהם ,הם כבר
לא סוד .ארגוני זכויות אדם בישראל יודעים עליהם
כבר מ־ .2009בין שיטות העינוי המופעלות בהם
תמצאו כבילה בשלשלאות ,אונס ,תלייה ממושכת,
מכות חשמל ,הרעבה ומניעת שינה ,כוויות והטלת
מומים בגוף ,עד כדי כריתת איברים .פעמים רבות
מטלפנים השובים לקרובי המעונים כדי שיוכלו
לשמוע את הזעקות.
מדוח עמותת א.ס.ף ,ארגון הסיוע לפליטים ומ־
בקשי מקלט בישראל ,מספרם המדויק של ניצולי
מחנות העינויים שחיים בישראל אינו ידוע ,אך
ההערכה היא שמדובר בכ־ 7,000נשים וגברים,
מתוכם כ־ 250הוכרו על ידי המדינה כקורבנות
סחר בבני אדם.
"יש בי המון כעס" ,אומרת אסטפנס ,שהגיעה
לארץ בסוף השבוע האחרון לרגל השקת הסרט
"כופר נפש" ,המתעד את פעילותה" .איך אפשר
להתעלם מזוועה כזאת? אלפים כבר נחטפו ,מאות
שבויים במחנות בכל זמן נתון ,אלפים נעדרים.
כשכל זה יסתיים לא תוכלו להגיד לא ידענו ,לא
שמענו — כי כולם יודעים בדיוק מה קורה ולא
עושים כלום".
בסרט ,שזכה בפרס הביכורים במסגרת פס־
טיבל דוקאביב ושישודר ביס דוקו ב־ 18ביוני,
עוקבת הבמאית קרן שעיו אחר סיפורם של שני
גברים אריתריאים צעירים בישראל שאסטפנס
מנסה לעזור להם .אחד מהם הוא עמניאל ,שמנסה
להציל את אשתו הריטי ,שילדה תינוק בעודה
כפותה בשלשלאות בשבי .באחד הרגעים הקשים
בסרט ,הוא מתקשר אליה ומבקש" :ספרי לי איך
התינוק .נתנו לו מספיק מים? יש לו אוכל?" בכיו
של התינוק נשמע מעברו השני של הקו כשהריטי
משיבה בקול סדוק" :הוא במצב מאוד לא טוב .אין
לו בגדים ,הוא מיובש ואני אפילו לא יכולה לרחוץ
אותו" .התינוק נאנק ברקע ועמניאל שותק ,עיניו
מלאות כאב וחוסר אונים ,בעוד אשתו מספרת לו:
"הם שרפו אותנו בחזה .גילחו לנו את הראש .מכים
אותנו ברגליים .מכריחים אותנו להתפשט"" .הם
מכריחים אתכן לעשות איתם סקס?" הוא שואל.
שתיקה צורבת משתררת .הריטי בוכה .עיניו של
עמניאל מתמלאות בדמעות.

בסרט מנסה אסטפנס לסייע לעמניאל לשחרר
את אשתו ועוזרת לדסאלה ,שמבקש לדעת מה
עלה בגורל אחותו טימניט שנעלמה מאז שוחררה
מהשבי .לשם כך היא חוצה את הגבול לסיני,
משוחחת עם אחד החוטפים בטלפון וממשיכה
משם לקהיר ,שם היא פוגשת אריתריאים ששוחררו
ממחנה העינויים רק כדי לשוב ולהיכלא בבתי
סוהר מצריים.
"שלוש שנים רציתי להגיע לשם ,אבל כולם
אמרו לי לחכות כי המצב שם לא טוב" ,היא מס־
פרת" .בסוף השארתי את הילדים עם בייביסיטר
ונסעתי .ידעתי שזה מסוכן ,שאני יכולה להיחטף
או להירצח ,אבל זה היה שווה .חשבתי שאם איחטף
יילחמו עליי כי אני אזרחית אירופאית .זה היה
טיפשי ,אבל הרגשתי שאני פשוט חייבת לעשות
את זה".
הבמאית שעיו ,הפועלת למען פליטים כבר שבע
שנים ,הכירה את אסטפנס לאחר תחילת הצילו־
מים" .מאתגר לעשות סרט על מחנות עינויים כי
לא ניתן לצלם שם" ,היא אומרת ,ומספרת שעל
תוכנית הרדיו של אסטפנס שמעה מהפליטים.
"התוכנית בטיגרית ולא הבנתי מילה ,אבל יכולתי
לשמוע שיש שם משהו מאוד אמוציונלי ,אז יצרתי

"הילדים הבדואים
חולמים להיות חוטפים
ולהתעשר כשיהיו גדולים".
אריתריאים בשבי בסיני

"יש בי המון כעס .אלפים
נחטפו ,מאות שבויים
במחנות ,אלפים נעדרים.
כשזה יסתיים לא תוכלו
להגיד לא ידענו ,לא
שמענו .כולם יודעים ולא
עושים כלום"

איתה קשר .ידעתי שהיא תהיה הדמות שתוביל את
הסרט .האופן שבו היא מכילה את סיפורי השבויים
ולוקחת אחריות — מרגש".
"הסרט חושף את הזוועות של תעשיית הח־
טיפות והעינויים בסיני" ,אומרת מיכל פינצ'וק,
מנכ"לית א.ס.ף" .אלפים מניצולי המחנות האלה
חיים היום בארץ ,ומלבד מתי מעט שמוכרים
כקורבנות סחר ועבדות — הם נותרים ללא כל
התייחסות מצד הרשויות ולא זוכים לתהליך שיקום
שיאפשר להם להתגבר על הטראומה הנוראה".
גם ח"כ מיכל רוזין ,יו"ר ועדת העובדים הזרים
בכנסת ,מכירה היטב את התופעה" .מדינת יש־
ראל לא יכולה להתעלם מכך שבין עשרות אלפי
הפליטים נכנסו לישראל גם כאלו שעברו עינויים
מחרידים בסיני .במסגרת תפקידי אני פועלת לעגן
בחקיקה טיפול ושיקום בדומה לאלו שמקבלים
כיום בישראל קורבנות סחר".

אני רק מקשיבה
במהלך ביקורה במצרים נחשפת אסטפנס
לתמונות של אריתריאים שנרצחו בשבי או
ששוחררו ונורו בהגיעם לגבול ,ומנסה לאתר

ביניהן את תמונתה של טימניט ,אחותו האבודה
של דסאלה" .התמונות גורמות לי לבכות בכל
פעם מחדש בגלל האכזריות שבהן .דיברתי עם
אחד החוטפים .שאלתי :איך אתה יכול לעשות
את זה לבנאדם אחר? הוא ענה :הם לא בני
אדם ,הם אפריקאים .אמרתי לו :אפילו בעלי
חיים לא מענים כך ,והוא שתק .בשבילם זה רק
כסף .מישהו שאל שם ילדים בני תשע מה הם
רוצים לעשות כשיהיו גדולים ,ואחד מהם אמר
אני רוצה לתפוס לי 25־ 20אפריקאים ולהיות
מיליונר .זה החלום של הילדים ,להיות חוטפי
אפריקאים".
את מרגישה שאת מצליחה לסייע לשבויים?
"אני יודעת שהכסף שאני מגייסת ושולחת
לא יעצור את התופעה ,והרבה פעמים גם
אומרים לי שזה רק מעודד את השובים .הלוואי
שיכולתי להגיד לשבויים ,תשמעו ,כסף לא כדאי
שאשלח ,אבל עוד מעט יבואו חיילים של ארגון
סיוע בינלאומי ויחלצו אתכם .לצערי אני יודעת
שזה לא יקרה .אני כבר ארבע שנים מדברת עם
חטופים והבעיה נמשכת .למרבה הצער ,זו דרך
ללא מוצא :גם אם משתחררים ,בישראל הם
לא מוכרים כקורבנות סחר ועינויים ובמצרים
הם נכלאים .ואף אחד לא לוקח אחריות — לא
הקהילה הבינלאומית ,לא מצרים ולא ישראל".
ואיך את מכילה כל כך הרבה כאב?
"אני חושבת על האנשים שעוברים את הח־
וויות האלה .הרי אני רק מקשיבה להם .הם ממש
עוברים את הגיהינום"† .

