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 הקדמה

 פגמה בתוצאות. דחייה זוש וכמובן דחיתי הרבה כתיבת חוברת זו

קטעי העיתונות שגזר מיכה מדי  -לרענן את  זכרוניסייעו לי מאד יחד עם זאת 
 משנות המאבקים הארוכים במשרד. שנותרו לי וכן ניירות אחרים יום

מכריעה שהשפיעה והצרתי מאד והבאתי רק טעימות מן התקופה הסוערת יק
 .דמותה של ישראל כמדינה הגירה  בעיצוב

חרות רבות אאזרחי מדינות להעם היהודי אלא  לבני ההגירמדינת לא רק 
 שחיפשו מקלט אך בעיקר חיפשו מדינה שתשפר מצבם הכלכלי.

 המחויבותמן  כמעט לחלוטין דינת ישראל השתחררהמתקופה שגם הייתה זו 
מהעסקתם של  וליהנותלדרוש  ההחל לעבודת כפייםוהאידיאולוגית  המוסרית 

 השלישי. העולםעובדים חרוצים וזולים ממדינות 

 שינו את דמותה של המדינה וממשיכים לשנות אותה. שני הכוחות הגדולים

 

 

 החוברת מוקדשת באהבה ובתודה

למיכה, תמר, אבי, רן, נגה, רותם, עומר, אור, אופיר, ישי,  -לבני משפחתי
 מאיה, איילת, גידי, עלמה, תליק, יזהר ,מעין ובר ג'יליאן, דניאל ,ליבי, אדם,

שעמדו באיומים ובלחצים תמכו  בי ולא התרחקו ממני ,הבודדים  ,ולכל אלה
 עד כדי פיטורים.–אפילו עלה להם הדבר במניעת קידומם ובהתנכלות 

 לקישוט הפרקיםעל תמונות שעזרו  ואודה ל"גוגל"   
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 בירושלים 42במשרד ברחוב הלל 

 דוד רובינגר כאשר הגיע למשרד בעניין כלשהו הצלם  צילם אותי

 

כפקידה, כסגנית  מנהל -בשנות עבודתי במחלקה לאשרות במשרד הפנים
את דמותה של מדינת  וששינ הייתי שותפה לתהליכים  -וכמנהלת המחלקה

 ישראל.

 הפלשתינאיםהגיעו כחוק כדי להחליף את העובדים  הזרים מן העובדים חלק
שהפסיקו להגיע לכאן וחלקם הגיעו לכאן באופן בלתי חוקי בדרכים רבות 

 ומשונות.

אליהם  אשריאה לארץ המוני עולים בפתיחת שערי ברית המועצות לשעבר ה
הצטרפו עשרות אלפים אשר הצליחו לנצל את חוק השבות לעלות לארץ על 

 פיקטיביים. ,וגיורים על סמך נישואים פיקטיביים םמזויפיסמך מסמכי יהדות 

דחפו עשרות אלפי  הרעבהמצב הכלכלי הקשה במדינות אפריקה המלחמות ו
 .ומזון איש להגיע לכאן בחיפושים אחר עבודה
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ופעות הקשות ללא ולמצוא בעצמנו דרכים להתמודדות עם התנאלצנו להתמודד 
על ידי המערכות שהיו  להתגבר על קשיים שהוצבו בפנינועזרה ופעמים רבות 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . הצטרף למאבקנו ולסייע לנואמורות ל

 :במשרד הפנים לכמה תקופותת תקופת עבודתי ניתן לחלק א

 מחלקה למשאבי אנוש-1916-1911משנת   .1
 וההתמחות  תקופת הלימוד 99-תחילת שנות ה דע 1916ת נמש .1

כולל העבודות  העבודותתוך כדי מילוי כל סוגי במחלקה לאשרות 
 .הטכניות

בסוף שנות השמונים כבר התחלתי להכניס שינויים בשיטות העבודה  
 ולגלות בעיות שלא היו ידועות עד אז.

והצלחות  דרכי התמודדותקביעת כניסה לעומק הבעיות 1996עד שנת  .3
יצירת קשרים עם התקשורת והעברת  רבות, הצלחות משפטיות,

 הנושאים לתודעה הציבורית.
גופים מקימה המדינה מכירה בבעיה  1991עד שנת -1996משנת  .4

מתחילה התנכלות קשה  1991משנת  ועוד ועוד. נוספים ועדות בכנסת
 כלפיי.

אני מנוטרלת למעשה אך ממשיכה  1994עד שנת   1991משנת  .5
 בתחקירים המועברים לגורמי אכיפה.

 עבדתי 1913בשמת משירות המדינה  עד פרישתי  1995משנת  .6
בגלל ניתוח מסובך במוח  עם הפסקהנים במשרד הפ ת בתחומי הביקור
 .ותקופת שיקום

באישורים לפועלים   -בפועל  -למרות ששימשתי בתפקידי ניהול לא טיפלתי
כאן נקבעה עובדה שנועדה -שהגיעו ארצה לעסוק בענייני חקלאות ובניין הזרים

ככל הנראה להרחיק אותי מתחום שהיו בו יותר מדי אינטרסים .יחד עם זאת לא 
 נמנעתי מלהתערב כאשר הגיעו אלי פניות וכאשר נתקלתי בבעיות ובעיוותים.

פה הבנתי שעליי להשאיר -כן לא טיפלתי בענייני הלשכה במזרח ירושלים
להביא לשינויים בסדרי העבודה כפי  הטיפול לממונים עלי וכי לא אצליח

 ששאפתי.שרציתי. ניסיתי  וגם הצלחתי להביא לשינויים  איטיים אולם לא כפי 

ברוח זו יצאה לממונים עליי מיד כאשר התמניתי להיות הממונה על  ותהודע
 .המחלקה
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דחיתי זאת עד אך החלטתי כבר מזמן לכתוב מעט על תקופת עבודתי 
 המקיפה על תולדות משפחותינו. שהשלמנו הכתיבה

 מעט ממה שהתרחש. הכתוב הוא רק 

 רה של המדינה.בניית מערכת ההגימ נותנים טעימה האירועים אל

נבנתה מערכת  באילו תנאים לא אנושייםהזוי לחשוב  מאד נראה במבט לאחור 
 זו. הגירה

בינינו ובין הקונסול בשגרירות  הנוצרו קשרי עבוד רבשנים מאוחרות יות
שוחחנו על חוקי הגירה הנהוגים שם ונדהמתי לראות כיצד בישראל אוסטרליה 

ניסיונות בעזרת  הגעתי לכללים זהים כמעט בנושאים רבים ללא כל הדרכה רק 
 .לפעול בשיקול דעת

על מה שארע מאז החלו ההתנכלויות נגדי שובצו בסוף  יםקצר ריםותיאוסיכום 
 חוברת זו.

גם אותם לבעיות העבודה חובה עלי לבקש סליחתה של משפחתי על שגררתי 
 .עבודה שבהחלט באה גם על חשבונם המטורפת אליה נסחפתי

אכזרית. עבודה ואפילו ניתן לומר  עבודה תובענית ,חסרת התחשבותהייתה זו 
 שהרסה את בריאותי.

 

עיות  שהיום הן בבכיצד בנינו וטיפלנו באופן ראשוני אביא דוגמא שאולי תמחיש 
 וברורות.נראות מאד ידועות 

 היה לחלוטין נושא לא מוכר.נושא נישואים פיקטיביים 

ת קמול אחד הפרקליטים במחלבתחילת שנות התשעים לא אשכח כיצד עמדתי 
ועל כן כי מדובר בקשר פיקטיבי  אני טוענת בפעם הראשונהצים כאשר "הבג

 ולא נעניק מעמד לבת הזוג.אלה  איננו מכירים בנישואים 

 כי מהרגע שיש תעודת נישואין עלינו להתקפל.החלטיות ב הפרקליט הודיע לי

תן יוכחתי והתווכחתי אמרתי לו שיוהת ,אמרתי לו שלא מתקפלים בפני שקר
 יודעיםלהתייחס לנישואים שאנו  צ להחליט אם ניתן לחייב אותנו"לשופטי בג

 שהם פיקטיביים. בוודאות 
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הבגצ"ים הסכימה לייצג מחלקת .לאחר שעות של ויכוחים הצלחתי לשכנע אותו 
 אותנו ושופטי בג"צ הסכימו אתנו.

 

בגיורים  ,קשות של מרמה בהעסקה בלתי חוקית תופעותאחרי גם  אז עקבנו 
 .בנערות ליווי שהציפו את הארץ, תמורת תשלום

 

 1996יבור אפילו שעד לשנת התקשורת הוצפה בסיפורינו אשר חלחלו לצ 
 נתונים לגבי היקף התופעה. הוסתרו

 

 ,יותר תייםהועברו מספרים אמ -ל השר חיים רמון בזכותו ש 1996בשנת 
 המדינה החלה לפעול ביתר רצינות מול התופעה.

 העלאת הנושאים שוב ושוב לסדר היום הציבוריאני יכולה לומר בוודאות כי 
בתקופה הרבה יותר עות מהרשויות להתחיל ולהתמודד עם התופ הדרש

 .וסייעה בהתמודדות הלא פשוטה מוקדמת

קשור קם היה במדינה אין ספור מתחזים שחל מצליחים להשתקע היו  אילולא כן
 לתחום הפלילי.

 

סיפורים קצרים  הנושאים העיקריים בהם עסקנו וכן -הז חיבורשל   ועיקר
 1994ת נמאחורי הקלעים המתארים עבודתי בין תחילת שנות התשעים ועד ש

 .נוטרלתי כמעט לחלוטין( ואילך ממנהש 1991ד שנת )או יותר נכון ע

 

יתכן , איני יודעת ?על מהלכיי לו ניתן היה לי לעשות זאת האם הייתי חוזרת
למרות הכל ברור לי שעבודתי ולמרות כל מה שעברתי כי אחרי הכל ו מאד שכן

 במדינה. הייתה חשובה והצליחה לבלום הרבה רעות חולות
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 6991עד שנת  

העבודה במחלקה עוד לפני שהגעתי אליה הייתה מאד ריכוזית כך שניתן היה 
 לעלות מידית על בעיות ועל שינוי מגמות.

כשהתחלתי לעבוד ולטפל בתיקים שהגיעו מכל רחבי הארץ הבנתי מהר מאד 
 ,בדרכים שונות,שמדינת ישראל משנה את פניה ויש צורך להשקיע מאמצים 

 הצפת הארץ בהמוני עובדים זרים ובמתחזים למיניהם. -כדי למנוע קטסטרופה

נדרשה הרבה עבודה תוך  גילוי  רגישות רבה כדי לטפל ולא לפגוע –במקביל 
 בהמוני העולים החדשים שהגיעו לארץ עם פתיחת שערי מדינותיהם.

 את הממונים עלי.הדבר דרש  עבודה, מחשבה והרבה מאמצים כדי לשכנע 

להתעמת עם גופים  צורך  גםהיה א היה קל לשכנע ופעמים רבות ל
 אינטרסנטיים.

לא נכנענו בגלל שיקולים זרים ומעולם לא  מה שעזר הייתה העובדה שמעולם
 .התפתינו לשום טובת הנאה אפילו הקטנה והשטותית ביותר

יחד עם זאת מעולם לא התעקשנו שלא לצורך והשתדלנו להיות גמישים כאשר 
גילינו שיטות שונות  אשר הדבר לא פגע במדיניות הכלליתהיה וכניתן 

גם שופטי בג"צ  להסתננות, שיטות לנישואים וגיורים פיקטיביים ועוד ועוד.
ופרקליטת במדינה החלו להיות מעורבים בנושאים וכבר אז נקבעו תקדימים 

 חשובים שהשפיעו על המשך דרכנו.

 .6991בהמשך מספר דוגמאות שפורסמו עד לשנת 

 

  56.9.92-"מעריב"
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מד בארץ בזכות ילדים בגירים אינם זכאים למע–וכן פסק דין תקדימי שקבע 
 נשואי אימם לאזרח ישראלי )וכמובן גם ההפך(.

 

כתבות שהצליחו להעלות את מהאחת – 4901.01882חרונות"  א"ידיעות 
עוד לפני שהתברר מספרם האמיתי של הזרים היושבים  הנושא לסדר היום

 בארץ שלא כחוק
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 4901.082ידיעות אחרונות ""
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 משרד הפנים דורש לגרש משקולן מאוקראינה-1907081מעריב 
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על ידי השופטים  61/9891צ "גם פסק הדין החשוב בבג,לדוגמא, יתן נ6991 
 .כהן-גולדברג חשין ושטרסברג

בגירים של בת זוג לאזרח משרד הפנים צדק כאשר  לא העניק מעמד  לילדים 
 .ישראלי

 מתוך הכרעת הדין

,   
 ג'ולי הררי .1
 מיו טאין איי .2
 טאו טאין איי .3
 ~ ,נגד

 ~ , ~ ,שר הפנים

 ~ , בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

[25.12.94, 14.12.94] 

 א' גולדברג השופט
 מ' חשין השופט

 ט' שטרסברג-כהן השופטת
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  ... ן
 

 

 

 טיפול בנישואים פיקטיביים מורכביםדוגמא ל

בדיוק את  ןלהביכדי  לא קצר נדרש ממני זמן -ם אישיתהאפילו אני שטפלתי ב
 מגיע אלינו למחלקה וקיבל טיפול מיידי.כל תיק נישואים היה פרטיהם 

  .הלשכות הודרכו כיצד לבדוק ואיזו החלטה למסור לבני הזוג

על סמך נישואים  ישראלית  בל בחור תורכי אזרחותיבמקרה שלפנינו ק
 פיקטיביים לאשה ישראלית0

 בתקופה שבה הבדיקות לא היו עדיין קפדניות0 זאת 

שה וביקש לחזור לארץ כדי להתחתן אחר כל חזר לתורכיה החליף מינו לאי
 .עם גבר
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 6991שנת 

זרים והכל בזכותו של ההייתה שנת מפנה בנושא הטיפול בעובדים  6991שנת 
 שר הפנים דאז חיים רמון.

 . הבעיההייתה להמעיט ולהקטין את בארץ  המגמה

-020222-מקסימום על .בכל מקום שהעלו את הנושא דברו על מספרים קטנים 
 איש. 60.222

לישיבה בנושאי  למנהלי הישיר ולי0 -חיים רמון–שר הפנים דאז יום אחד קרא 
 מינהל האוכלוסין.

שברור לי שיש  סיפרתי 0העליתי את נושא העובדים הזרים  0בקשתי לדבר
לא הצלחתי לקבל מספרים  בקשותיילמרות  ךאבארץ הרבה יותר עובדים 

 .ששליפת הנתונים יקרה מאדמיחידת המחשב מאחר ונאמר לי 

ומספרי  תבקשתי רשימת כל המדינונתקבלה מיד הנחיה מהשר לתת לי לפי 
 האזרחים של כל מדינה היושבים בארץ שלא כחוק.

ם לאחר שאקבל אכמובן שרשימות אלה היו חייבות לעבור עיבוד ונשאלתי 
 עניתי שאשתדל . 0הרשימות אוכל לעבד אותן

 ד.והתחלתי לעבו הביתהלקחתי אותן  הרשימותכשקבלתי את 

דהיינו שבע  כניסות מול יציאות. 022.222התוצאה שנתן לי המחשב הייתה 
 מאות אלף איש יושבים לכאורה בארץ שלא כחוק.

 היה ברור שמדובר במספר שאינו מציאותי.

צפון אמריקה ומערב  תפעולה ראשונה שעשיתי הייתה להפריד בין מדינו
ן אמריקה ומערב במדינות צפובאשר אנו נתקלים  אירופה מיתר המדינות

בישראלים  0בסטודנטים יהודים0בחורי ישיבה שלומדים בארץ הרבה באירופה 
 שנכנסו לארץ כשהם נושאים דרכונים של מדינות אלה. שנכנסו ועוד

 מאחר וכאן מדובר בזכאי שבות או באזרחים ישראלים לא קיימת בעיה לגביהם.

עם הקונסולים כמה  ותקה מדינות שידעתי על פי בדימהוצאתי מהרשי בנוסף 
 רחים שלהם יושבים כאן.זא

גיליתי כי הטעויות בכל מדינות אילו דומות וכך ידעתי אילו מספרים יש להחסיר 
 מכל מדינה.
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משוערת של מספר  העל פי יבשות וכך הכנתי רשימהמספרים צרפתי את 
 העובדים הזרים השוהים שלא כחוק במדינה.

כיצד חישבתי ואמרתי שהגעתי  עם הרשימה הזו חזרתי לשר הסברתי לו
 שוהים בלתי חוקיים. 622.222 מינימום  למספר של

ובמקביל ביקש רמון קרא לדוברת המשרד ביקש ממנה לפרסם את המספר 
 לקבל דו"ח נוסף ומפורט שיסביר את התוצאות.

מאותו הרגע שדוברת המשרד פרסמה את המספר שהעברתי לשר הכל 
 .השתנה

הוקמה ועדה מיוחדת 0 הבעיהכולם התחילו לדבר על  התקשורת לא נחה.
נעשו שינויים  -לענייני עובדים זרים  וכן לטיפול בענייני הסחר בנשיםבכנסת 

 נוספים במשרדי הממשלה ועוד.

 

 

 

 ישיבת ממשלה

גם בישיבת  (6991)בשנת ו הוחלט להעלות שוב ושוב המאחר והנושא על
 הממשלה.

וניתנה לי האפשרות להסביר ולתאר דרכי  הוזמנתי גם אני להשתתף בישיבה
 בכך. והבעייתיותההסתננות לישראל 
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סיפרתי על נערות ליווי המסתננות דרך הים ועל אפריקאים המסתננים דרך 
 (6991גבול מצריים התרעתי כבר בשנת  )על הסתננות דרך  גבול מצרים

 הממשלה.ואריק שרון היה חבר  ראש הממשלה באותה העת היה בנימין נתניהו

שרון נמנם כל זמן שדברתי ופתאום פקח את עיניו ושאל בהתלהבות "נערות 
 לווי על גמלים"? כל חברי הממשלה פרצו בצחוק רם.

 הישיבה הרים בני בגין את ידו וביקש לומר מילה. וםלקראת סי

ביבי לא התלהב אך הסכים ואז להפתעתי החל בגין להחמיא על עבודתי עליה 
 ת.הוא למד מהתקשור

עוד אני מנסה להתאושש  מהמחמאות הרים גם משה קצב שהיה אז שר 
בממשלה את ידו ובקש גם הוא לדבר ואז החל לדבר על אנשים שהחמיאו להם 

אבל הם לא רגישים מספיק )באותו הזמן לא אשרתי בקשה של מש' קצב 
 שנגדה את הנהלים( וכך נסתיימה הישיבה.

 קנותיו.ראש הממשלה סיכם את הישיבה וקבע מס

 שמסקנות אילו לא יושמו באופן מיידי. לחב

 

 

 

 ח קצר מפורט יותר"לאחר שהעברתי המספרים הוכן דו
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ההודעה לעיתונות שהוציא חיים רמון כמה דקות לאחר שהבאתי לפניו את 
 .הערכתי לגבי מספר העובדים השוהים שלא כחוק בישראל
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על ח של שדולת הנשים התפרסם הדו" 7991בשנת 
 שקטעים שלו אנו מביעים למטה.סחר בנשים 

היתר את שיטות הברחת הבנות  הדו"ח מתאר בין
 ה.ארצ

 
 
 

 
 
 
 

שיטות אילו הינן אותן שיטות 
 גם שבאמצעותן הוברחו ארצה
עובדים זרים, עולים 

פיקטיביים, בני זוג פיקטיביים, 
עולים בזהויות שאולות, גרים 

כל אותן דרכים –פיקטיביים 
ו ואיתן התמודדנו נאשר למד

כדי למנוע הצפת הארץ 
היו במקרים רבים שבגורמים 

מאד בעייתיים ביותר ואשר 
הוכנסו על ידי גורמי פשיעה 

 .םעברייניי
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ליהודי ,בן  חוק השבות מאפשר הענקת אזרחות מיידית
 משפחה של יהודי או שנתגייר ואינו בן דת אחרת.

.החוק נוצל על ידי גורמים שונים כולל גורמים עברייניים 
 לקבלת אזרחות ישראלית במרמה.

 

 
 
 

 מתוך הדוח על סחר בנשים

 
 הברחת נשים לישראל

 וזנות בכפייה
 הנשים בישראלדו"ח של שדולת מתוך  

 7991נובמבר 
  

 מאת: מרטינה ונדנברג
  

  
המידע של שדולת הנשים בישראל. המחקר בוצע 

 .7991בישראל בין יוני לאוקטובר 
  

 הפקה ועריכה: נגה אפלבום
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 תקציר

  
מדי שנה מאות נשים מובאות ממדינות חבר העמים לישראל כדי 

בידי רשתות לעבוד כאן באופן בלתי חוקי. רבות מועברות 
מאפיה מאורגנות היטב המעסיקות עובדים בישראל ובמדינות 

חבר העמים. ארגונים אלו מפרסמים מודעות דרושים לנשים 
צעירות ומושכות. לאחר שמציעים להן עבודות מכניסות 

כמלצריות, מטפלות, רקדניות או בנות לוויה, רבות מנשים אלו 
של סחר עבדים מגיעות לכאן רק כדי למצוא עצמן קורבנות 

 מודרני.
   

 הברחת נשים לישראל וזנות בכפייה
 

אחת מתופעות הלוואי של סחר זה היא הנזק למוניטין של 
עולות חדשות ממדינות חבר העמים. אזרחיות  107,777

ישראליות שמוצאן ממדינות חבר העמים מתלוננות על כך 
שרבים מתייחסים אליהן כאל זונות. למעשה, במשאל שנערך 

אחוזים מהמשיבים  44בידי שדולת הנשים והפורום הציוני, 
הישראלים הודו שהאמינו שכל העולות מרוסיה מספקות 

ד עיקר למרבה הצער, התמק [שירותים מיניים תמורת תשלום.
בעיקר בשאלת  -הדיון על הברחת נשים לישראל, בנשים עצמן 

זכו  -הסרסורים והסוחרים  -יהדותן. הפושעים האמיתיים 
 להתעלמות והניחו להם לשגשג.

  
ממשלת ישראל הודתה בגלוי בגידול בהיקף הברחות הנשים. 

על פי דו"ח רשמי שהגישה ממשלת ישראל לוועידת סטוקהולם 
7991: 

  
"... בעקבות גלי ההגירה ממזרח אירופה לישראל בשנים          

האחרונות, מצא נושא ההברחה הבלתי חוקית של נשים, 
לאו דווקא קטינות, את דרכו ליומני המשטרה. נשים 
צעירות מובאות לישראל בידי גורמים פליליים תחת 

מסווה של עולות חדשות ושימוש במסמכי זיהוי מזויפים. 
מועסקות ב"מכוני עיסוי" ובבתי זונות.  נשים צעירות אלו

קשה מאוד לזהות נשים אלו בגלל מסמכיהן המזויפים. 
היחידות המרכזיות של משטרת ישראל )היחידות 

המטפלות בפשעים חמורים( מבצעות חקירות מודיעיניות 
במגמה לחשוף את המעורבים בההברחות אלה ואת 

וני אתרי הפעילות שלהם. יחידות אלו פושטות על מכ
העיסוי ובתי הזונות כדי לשים קץ לפעולותיהם באמצעות 

 [העמדת המעורבים לדין או גירושם."
 שיטות ונתיבים 
 

ת כתיירות, הנשים מגיעות לישראל בכמה דרכים. יש המגיעו
כמה מהן מגיעות לאחר שנישאו פיקטיבית לאזרחי המדינה, 
ואחרות מגיעות עם דרכונים מזויפים כבנות משפחה יהודיות 

העולות לארץ. קבוצה קטנה יותר מתגנבת מעבר לגבול, 
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בהגיעה על גב גמל או ברגל. ולבסוף, מספר נשים מגיעות 
 בתחפושת.

  
 אשרות תיירות

לנתב"ג ולנמלים ישראליים אחרים. אולם על יש נשים המגיעות 
פי בתיה כרמון, מנהלת מחלקת האשרות לזרים במשרד הפנים: 

"מרבית הנשים מגיעות כתיירות בדרך הים, מפני שקשה יותר 
הן נושאות  -לבצע חקירות באניות בגבול זה. האניות גדולות 

 נוסעים ויותר, ויש עליהן מעט מדי קצינים מכדי לבדוק את 077
 כולם."

  
יומי מקפריסין -הנשים מגיעות בדרך כלל באניות שיט חד

 -44ואודסה, ואינן זקוקות לאשרה כדי לעלות לחוף לפחות מ
שעות. עם זאת, העולים לחוף מתבקשים להשאיר את דרכוניהם 

כעירבון לכך שאכן ישובו לאנייה. בנמל חיפה בלבד, ננטשים 
וזבות את האנייה על עשרות דרכונים מדי חודש, בידי נשים הע

מנת שלא לשוב. פקידים במשרד הפנים סבורים שמרבית 
הנשים הצעירות הללו מוצאות את דרכן לבתי זונות ולמכוני 

  ]עיסוי ברחבי הארץ.
  

בתגובה לזרם התיירות מהאזור המגיע בסופו של דבר למכוני 
העיסוי ובתי הזונות, החל משרד הפנים להעניק לחברי קבוצות 

יום בלבד, במקום  -74תיור ממדינות חבר העמים אשרות ל
 אשרות התיירות התקניות לשלושה חודשים.

  
 נישואין פיקטיביים

יבוא נשים על פי המשטרה בחיפה, השיטה החדשנית ביותר ל
היא באמצעות נישואין פיקטיביים. יצחק טיילר, מפקד היחידה 

המרכזית, חיפה, סיפר למראיינות שדולת הנשים שגברים 
$ כדי לשאת נשים זרות. כאשר 077מקבלים סכום מינימלי של 

מגיעה האישה לישראל, סוחרי הנשים דואגים לעורכי דין 
משרד הפנים אחראי על  [21]שיטפלו במסמכי העלייה שלהן.

הטיפול בעולים החדשים ורישום דרכונים חדשים. פקידת 
המשרד, בתיה כרמון, מאשרת שנשים המובאות לארץ כדי 

ראלים ומבקשות לעבוד בזנות "נישאות עתה לבחורים יש
  אזרחות."

  
 בנות פיקטיביות ומסמכים בלתי חוקיים

על פי טיילר ממשטרת חיפה, קיים במדינות חבר העמים שוק 
למסמכיהם של יהודים. "מישהו ניגש ליהודים ורוכש את 

מסמכיהם כדי לנצל את החוק שכל יהודי יכול להיכנס לארץ 
-אפרים ארליך ממחלק המוסר בתל [ולהפוך בה מיד לאזרח."

במקרה אחד,  [אביב קורא לשיטה זו שיטת ה"זהות השאולה".
עלתה משפחה לישראל פעמים אחדות. בכל פעם שעלו קיבלו 

סיוע כספי שממשלת ישראל מעניקה לעולים  -"סל קליטה" 
חדשים ממדינות חבר העמים. בכל פעם הביאה המשפחה עמה 

  ["בת פיקטיבית."
פקידת משרד הפנים, כרמון, ראתה אף היא מקרים דומים 

רבים: "נשים מגיעות לישראל תחת זהות של מישהי אחרת. 
המעבידים של נשים אלו קונים את המסמכים של נערות יהודיות 
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מכים שזוהי בת או של נשותיהן של אחרים, או כותבים במס
משפחה." לעתים אף משיגים את מסמכיהם של אנשים 

ברמאות, מספרת כרמון. "אנשים יוצאים לרוסיה ואומרים 
ליהודים שם שיסייעו להם להגר לגרמניה. הם לוקחים את 

מסמכיהם. לעתים מסייעים להם אפילו אנשים במשרדי הפנים 
 של מדינות זרות. היה מקרה כזה ברומניה."

  
אחד שזכה לפרסום רב, הוחזקו שתי נשים אוקראיניות  במקרה

בנתב"ג במשך חמישה ימים בחשד למסמכים מזויפים. 
המסמכים היו שייכים למשפחה יהודית בקייב, ששיתפה פעולה 

בכך שהוציאה את מסמכי העלייה שלה בקייב. הנשים הודו 
שכרטיסיהן ואשרותיהן הושגו בעבורן בידי מעסיקיהן לעתיד, 

המשטרה ציינה שהנשים היו חלק מ"שיטת  []מן הארץ. וגורשו
  פשיעה מאורגנת המביאה נשים צעירות לארץ."

  
 חציית הגבול באופן בלתי חוקי
דרך הגבול. מקורות ביון של סרסורים החלו להבריח נשים 

המשטרה טוענים שנשים אפילו "מגיעות על גב 
נשים   במקרה אחד, ניסו תחילה סרסורים להבריח [גמלים."
גבול בטאבה, סמוך לאילת. לישראל דרך מעבר ה  לטביות

כאשר משטרת הגבולות סירבה לאשר את כניסתן של שש 
הנשים, הסתירו הסרסורים את הנשים על גבי סירת מירוץ בה 

נהג בעל מלון באילת. המשטרה ומשמר החופים מצאו את 
הנשים מסתתרות תחת שמיכה על גבי הסירה. ששת סרסוריהן, 

 35]הם.שהמתינו להגעתן על החוף, נעצרו אף 
  

כרמון ממשרד הפנים מדווחת שבמקרים מסוימים, סייעו בדואים 
לסוחרי הנשים להבריח נשים אל מעבר לגבול הישראלי. כרמון 

 אף מציינת:
  

"זונות אינן מגיעות דרך הגבולות החוקיים, אלא על                
גבי אניות דרך סיני ואילת... לפני שנתיים, הביא לי 
מישהו מעטפה מלאה בדרכונים שהועברו מאילת. 

עוד לפני שבחנתי אותם ידעתי על דרכונים אלו כמה 
דברים. ידעתי שכולם דרכונים השייכים לנערות 

שנים, שאף אחד מהדרכונים  71שטרם מלאו להם 
ישראלית, ושהדרכונים נמצאו   אינו נושא חותמת

כשהם צפים בים. צדקתי. המשטרה באילת דיווחה 
שהדרכונים נמצאו בים, יחד עם בגדיהן של נערות 

צעירות. הקונסול של אוקראינה טלפן בדאגה, כי 
חשב שהנערות מתו. בהמשך נמצאו הנערות עובדות 

 [37]במכון עיסוי."
  

 כניסה במסווה
ככל שמשטרת הגבולות הישראלית נעשתה חשדנית יותר, כך 

, 7991החלו מבריחי הנשים לפעול בדרך יותר יצירתית. באפריל 
נשים אסטוניות דרך ביקורת  40ריח ניסו סוחרי הנשים להב

קבוצה  כל הנשים היו לבושות כנזירות [הדרכונים בנתב"ג.
אחרת באה בתחפושת של אמניות קרקס. סרסור רוסי אחד 
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אים מהמערב שהצליח להבריח עשר נשים לישראל, סיפר לעיתונ
 [40]כשהן מחופשות לשחקניות קברט.

  
  

 כיצד פועלות ההברחות בישראל
  

 מסמכים מזויפים
לישראל, המבריחים בדרך כלל לוקחים את מרגע שהן מגיעות 

דרכוני הנשים. הנשים מקבלות תעודות מזויפות המעידות על 
כך שהן עולות חדשות. לעתים קרובות מסתמכים הזייפנים 

הישראלים על תעודות הזהות של עולים חדשים מרוסיה 
ומשכפלים את המסמכים תוך החלפת התצלומים. במקרה אחד 

, עולה 07ה מהנדסת מקצועית בת שזכה לפרסום רב, נדהמ
חדשה מרוסיה, כאשר האשימו אותה בזנות. בהמשך התברר 

 .שתעודת הזהות שלה שימשה כדי לזייף כמה תעודות זהות
  

 נשים למכירה
מרגע שהנשים מגיעות לישראל, המבריחים מוכרים אותן בדרך 

  כלל לבית זונות או מכון עיסוי.
פני גירושה, למדה כרמון במהלך ריאיון עם רוסייה צעירה ל

אביב המשמשת כבית מכירה -ממשרד הפנים על מסעדה בתל
פומבית של נשים. האישה דיווחה כי נמכרה לבעל מכון באותה 
מסעדה, וכי המבריח השתמש בכספים שקיבל תמורת מכירתה 

 [60]כדי לרכוש לעצמו מכונית חדשה.
  

 תנאי העבודה
ישנן עדויות שונות לכך שרבות מהנשים הרוסיות מוחזקות 

אביב נחשף -במכוני העיסוי נגד רצונן. מקרה בולט אחד בתל
. האישה חיה כב"כלא", על פי חוקרי 7991בשנת 

 הנשים שהוחזקו בשעבוד  המשטרה
  

כרמון ממשרד הפנים, חולקת על הטענות שכל הנשים הן 
 קורבנות להתעללות:

  
"מעולם לא שמעתי סיפור בו התלוננה אחת הנשים  

על תנאי העבודה שלה. בחורה אחת שראיינתי 
הייתה מכורה לסמים. היא ברחה ממכון העיסוי 
והלכה לחבר הערבי שלה. המעבידים רצו כסף 

אינו אומר שהיא  ודרשו שהערבי ישלם. אף אחד
  הוכתה. אנו רואים זאת רק בעיתונים."

  
כרמון ממשרד הפנים מבטיחה לנשים חיסיון כדי לעודד אותן 

לדבר. היא מספרת: "לכל הנשים נאמר שתיהרגנה כאשר 
תחזורנה לרוסיה ]אם תדברנה[. ברוסיה, יש לסרסורים ידידים. 

  נהרגו." -הם מוכיחים להן שבחורות אחרות שדיברו 
  
  

 מעורבות המאפיה
המאפיה שולטת בתעשיית המין ברחבי ישראל. על פי מקורות 
ישראליים, הדמויות בראש הפירמידה הם מעבידים ישראלים 
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$ ליום. עובדת מין אחת 7,777 -עולים המרוויחים יותר מ
שרואיינה דיווחה שהמעבידים מרוויחים סכומים הקרובים יותר 

י המעבידים הם בדרך כלל עולים $ ליום וכ$4,777 או 0,777 -ל
שלב אחד נמוך יותר בדירוג נמצאים  [101]ממדינות חבר העמים.

לאחר מכן, שומרי הסף והבריונים המרוויחים  מנהלי המכונים.
 [102]$[ לחודש.-7777ש"ח ]כ 4,777רק 

  
  

על פי ארליך ממחלק המוסר של תל אביב, "מדובר בתעשייה 
ס אותן, להביא אותן ]לישראל[, ולהפיץ אותן לגיי -שלמה 

למכונים. על פי עובדת מין שהגיעה לישראל מרצונה כדי לעבוד 
בחברה הנקראת "אסקורט" והעניקה ריאיון לעיתונאים 

מהמערב, קיימות כתשע או עשר כנופיות זנות רוסיות הפועלות 
בישראל. הן חילקו ביניהן את השטח והיום יש שביתת נשק בין 

ידי אלימות -נופיות. . שביתת הנשק מופרת מפעם לפעם עלהכ
, בעל מכון העיסוי, יבגני דן, נדקר למוות 7994ברוטלית. בשנת 

כנראה   ]אביב. עולה חדש מגרוזיה נאסר בקשר לרצח. .-בתל
שדן ניסה לגייס נשים ממכון אחר כדי שיעבדו במכונו שלו, 

  הפרה בוטה של חוקי המאפיה. .
  

המאפיה גילתה שהפעולה בישראל פשוטה יותר עקב הגירתם 
ההמונית של היהודים ממדינות חבר העמים בשנות השמונים. 

עדיין היה על פי סרסור אחד שרואיין במוסקבה: "לפני שנתיים 
קשה לנו, הרוסים, לפעול בישראל, מפני שלא היה לנו מבנה 

מתאים שם. אולם עתה כבר יש לנו הרבה מאוד עולים יהודים 
אביב או -העובדים בעבורנו שם. כיום, כמעט ואין מכון בתל

למאפיה יש אכן בסיס  ירושלים, בו לא תמצא נערות רוסיות."
ים, הפכה המאפיה חזק בישראל. על פי כרמון ממשרד הפנ

הרוסית לפעילה מאוד בשנים האחרונות. כרמון סיפרה 
קיבלו הרבה מאוד  7994למראייניה משדולת הנשים כי "בשנת 

אפילו ערכו  7994מאפיונרים רוסיים אזרחות ישראל, ובפברואר 
אביב. מישהו שקיבל שוחד בלשכה האזורית -כנס בהילטון תל

  ונרים." .של משרד הפנים העניק אזרחות למאפי
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 (2002)"מעריב"  ינואר  תרגילים בהסתננות  -כתבת סיכום 

אך בפועל שלל ממני הרצל גדז  2002עבדתי במינהל האוכלוסין עד שנת 
 .2002כבר בשנת  כויותיימס

 על מפי   שלמעשה כתבה כתבת סיכוםת הופנתה אלי עיתונאי 2002בינואר 
כדי לגלותן  אשר השקעתי מאמצים גדולים שיטות ההסתננות לישראלחלק מ

 :ולהילחם בהן

ממדינות העולם  -לכאורה–" קבוצות ספורט "יס ארצה נניסיונות להכ .1
  השלישי.

כנס מחקר דתי שאורגן על ידי מדיטציה ,- "לכאורה" השתתפות בכנסים .2
 .עובדת ניקיון פיליפינית שישבה שלא כחוק

הודים שקבלו  1200המקרה הידוע היה קבוצה של  -ביקור בתערוכות .3
 לביקור בתערוכת  -ללא התייעצות עימנו אשרות כניסה בקונסוליה

-אגריטק 
חלקם הגיעו 

ארצה ללא 
  .נעליים

 

בכניסה 
לתערוכת 
 "אגריטך"

 

החלטנו לסרב כניסתם של רוב התיירים אלא שאז נתן שר החקלאות 
הסתבר כי .הפנים כי ידאג ליציאת כולם  -התחייבותו האישית בפני שר 

על פי חישוב מהיר רווח של  ,כלומר  200איש יצאו רק  1200  מתוך  
 מיליון דולר למבריחים. ארבעה

ברל כדי להקים במונגוליה הסתדרות  -השתלמות מונגולים בבית  .2
 עובדים משלהם..

הזמר רוק ממונגוליה והלהקה המפורסמת של שונות כגון להקת  ת קולה .5
אחר שכל המדינה לאך  שהרעיש את המדינה -שינה פיטרס-הניגרי

האמרגנים שהיו כי הסתבר  –רעשה ושופטי בג"צ תקפו אותנו קשות 
ש בהופעה כדרך להבריח ארצה ניגרים שהתחזו מיסו להשתנעבריינים 

את התוצאות הסופיות  -לחברי להקה ושלמו כסף רב כדי לעבוד כאן
 קשורת.העלימו כמעט כל כלי הת
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כאשר גורם מושחת בשגרירות ותמורת בצע  לחצים משגרירויות זרות .6
 כסף לחץ למתן אשרות כתמורה לשיפור היחסים עם ישראל.

 -חקרל  קונגרס למשל  -למשתתפים הזויים קונגרסים שונים ומשונים .7
 האטום שהמבקשים להשתתף לא שמעו מימיהם על אלברט איינשטיין.

 .לפרחים, מיילדותל , מחלות עינייםקונגרסים ל
 .אנשי צוות בספינותלהתחזות  .8

 

 

 2002ינואר  -הכתבה בעיתון "מעריב" 
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קנו במשרדים ברחבי העולם עם חתימת ישנ אשרות כניסה מזויפות
 הקונסולית מאיה גל ממוסקבה
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 1 איור
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 2002שנת 
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 זויפו-חתימות עובדות הלשכה 
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 תעודת לידה מזויפת מהודו.

 על פי בדיקת מז"פ הנייר הלבן עבר טיפול מיוחד כדי שייראה לבן

קטעי :  מהחומר שהצטבר של חלק ריכוז עוד לקראת סוף החוברת נביא 
עיתונות ,תמלילי שידורים ומכתבים על שיטות הברחה באמצעות קבוצות 

 נישואים פיקטיביים וכו' ,תיור

37



 נמלי ים וביקורי יום

 

 

 

ארצה וכאשר  להיכנסמאמצים  הרבהעשו כל כך נבה ש ת עבודתי בתקופ 
חובה הייתה לחשוב יום יום היכן נותרו  -השמירה על תחנות הגבול ה הוגבר
 גבולות הארץ ובאילו אמצעים.מהיכן יכולים עדיין זרים לחדור את  רצותפעדיין 

 לטיולי יום.השיטה הקלה ביותר הייתה להצטרף 

 שיטה שגם אינה יקרה ביותר.

תיירי יום לא נדרשו להצטייד באשרות כניסה למרות שאם היו מבקשים להיכנס 
 .ג למשל היו נדרשים גם נדרשים "דרך נתב

שביקורי יום הינם קצרים ואם ידרשו התיירים  הרעיון מאחורי הקלה זו היה
 ערך לטיולם.לעבור הליך של ביקורת גבולות בכל נמל לא יהיה 

כשהסתבר שהקלה זו הביאה לכך שהמוני תיירים במיוחד ממזרח אירופה 
הספנות שאנו מבקשים לקבל את  הודענו לחברות נותרו בארץ לשם עבודה

 .מראש  ,רשימות התיירים ממדינות שנחשבו בעייתיות מבחינתנו

 ובמקביל נמנע מהבעייתיים לרדת לחוף. האמתייםלא נקשה על התיירים ך כ

 .הההצלחה לא הייתה מלא

 עשיתי הכרה עםלאחד מילדינו  מאחר ופעם אחת שטנו ליון כמתנת בר מצווה
 כנס לראשם של המבריחים.ינמל חיפה וניסיתי לה
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שעה אחרי שאחרון הנוסעים ירד   ותלספינ שיכנסובקשתי מאנשי המשטרה 
 נוסעים חבויים. ןולחפש בה

 ואומנם זה מה שהיה.

חלקם החזיקו בידם מסמכי ימאים ,במחסני האוניה התחבאו עשרות נוסעים 
 -כולם המתינו לשעה מתאימה כדי לצאת מהאוניה ומתחומי הנמל. יםמזויפ

 .כמובן מבלי לעבור את ביקורת הגבולות

 שמאז נמצאו דרכים למנוע שיטת הסתננות זו.וודאי 
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 גיורים פיקטיביים

כוונתי , מאז תחילת עבודתי הטרידה אותי מאד בעיית הגיורים הפיקטיביים
שהמדינה לא אפשרה את שהייתם  לגיורים שכל מטרתם הייתה לאפשר לזרים

לנצל את חוק  -גירוש לגביהם צוויכולל כאלה שהוצאו  -בארץ מסיבות שונות
ולדרוש  רבות שולם בעדן בצע כסףלהציג בפנינו תעודות גיור שפעמים , השבות

 .מידיתלקבל אזרחות ישראלית 

שבגיורים אלה זכיתי  למשרד הדתות להסביר את הבעייתיות כאשר פניתי 
שחששו כי אנו מנסים לנגוס  לכעס גדול מצד רבנים גם להבנה מחד אך

 בסמכויותיהם.

 נפגשתי עם הרבנים הסברתי להם שמטרתנו היא משותפת שברור לי שגם הם
 מתכוונים.שואפים למה שאנחנו 

ללא  ץשהרבנים יונחו שלא לערוך גיורים לזרים היושבים בארחזרתי ובקשתי   
 .רדשיעקוף את המ אעל מנת שהגיור ל ,וזאת. אישור מוקדם של משרד הפנים

כמו כן בקשנו מאנשי הסוכנות שעמדו אתנו בקשר הדוק להתייעץ עימנו  
 .גיוריםמקרים של בקשות לעלייה על סמך ב

עוברים  "השחורים העבריים"התברר לנו שגורמים משיחיים ורבים מאנשי 
 גיורים פיקטיביים ועל סמך גיורים אלה מבקשים לעלות כעולים חדשים. ל"בחו

שחוק השבות אינו חל על משיחיים ולא על אנשי קהילת העבריים  למרות
 ב הקהילה.המבקשים להמשיך ולחיות בקר

 .אחרי מאמצים רבים הצלחנו לשכנע את הרבנות הראשית ומשרד הדתות

 ,לאו הראשי לישראל הרב עם הרב הוזמנתי להיפגש 9111בתחילת שנת 
 . ואנשיו -שהיה גם נשיא בית הדין הרבני הגדול

קניתי  ,רצתי כל עוד נפשי בי נזכרתי שלא אוכל להגיע לפגישה במכנסיים,
 לאו .בפני הרב והתייצבתי חצאית 

רבניים הלקראת סיום הפגישה חתמנו על הסכם שעל פיו קבלו הגופים 
 דרישותינו.

ו כדי לא לעכב ינתהחלטו במקום וכך הגיעו אלינו רבנים כפעמיים בשבוע וקבלו 
 .טיפולה

 ות הצטמצם עד למאדחאו לפ יום עבודתי במינהל האוכלוסין פסקמאז ועד לס

 הפיקטיביים במדינה.מספרם של המתגיירים 
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 .שהזהרנו מפניו ( גיורים של רב )שמו מחוק
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 9111ההסכם שנחתם עם הרבנות בשנת 

ם זה לא יתחיל הליך גיור של זרים בארץ לפני קבלת חוות דעת כעל פי הס
 של משרד הפנים
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 תחילת שנות התשעים
 

 

 גיור עובדים זרים
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 מתנדבים

 ועובדי חקלאות מתאילנד בישראל -לחוות שרון הייתה אורה

 

 

 

 
 

 

מאז תחילת האינתיפאדה הראשונה החל לרדת בהדרגה מספר העובדים 
 הפלשתינאים שהועסקו בעבודות חקלאיות בישראל.

 מאחר ומאז מלחמת ששת הימים היה מוכר בארץ מפעל ההתנדבות בקיבוצים

עובדים במסווה של  לארץ  דרכים על מנת להכניס למצואחברות שונות ניסו 
 מתנדבים.

הראשונים שהגיעו לכאן היו עובדים מגאנה שעבדו במושבים בשנות השמונים 
 אך מהר מאד עברו לתל אביב והפכו שם לעובדי ניקיון. כ"מתנדבים"

חברת "ורד נסיעות" החלה להביא מספרים גדולים של עובדים מתאילנד 
 מתנדבים ומשתלמים.בטענה כי מדובר כ

 בתוך זמן קצר הגיעו לארץ אלפי עובדים ממדינה זו.

 בדיקות שערכתי  חשפו שאין מדובר לא במתנדבים ולא במשתלמים.

חזרתי וטענתי שאם רצונם של המושבים להעסיק עובדים זרים עליהם לפנות 
 לשרות התעסוקה ולקבל אישור לכך.
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העבודה שהקשר לאדמה היה לא עלה בדעתי כי השרה אורה נמיר ממפלגת 
חרות על דגלה תאשר הכנסת עובדים זרים לארץ ולא תפעל להשגת כוח אדם 

 אלטרנטיבי.

 .התבדיתי

שהביעה שוב ושוב התנגדותה לאשר כניסת עובדים זרים   דווקא אורה נמיר
 אשרה . -בתחום החקלאות

אריק עובדים זרים תאילנדים לחוותו של  21שרה קודם לכן יזאת לא לפני שא
 שרון.

 הראשונים שאושרו במדינה. עובדי החקלאות  21היו אלה 

  .בתחום זהזאת  כאשר היה ברור אז שלא יאושרו עובדים זרים 

 רבה הייתה האכזבה .

חשבתי שעשיתי מעשה והעליתי את קרנה של החקלאות בארץ והנה במקום 
שנכנסו לארץ עשרות אלפים " מתנדבים" הביאה התעקשותי לכך  0333

 עובדים עם אישורים.

 אך החקלאים לא הסתפקו בכך.

בשלבים מאוחרים יותר ולאחר שקבלו אלפי אישורים חזרו המושבים והקיבוצים 
 וביקשו אשרות ל"מתנדבים ומשתלמים"

מאחר והיה ברור לי שלפחות חלקם הגדול של הבאים אינם משתלמים ואינם 
לגבי כל אדם קודם בקשתי שיתבצעו בדיקות -מתנדבים  כי אם עובדים 

שתורשה כניסתו ייבדקו  השכלתו, מקום עבודתו )שהרי לא יתכן שמובטל 
 ייבדק מצבו המשפחתי ועוד.-(יהפוך להיות מתנדב

 גם לגבי משתלמים התברר כי רבים מהם אינם יודעים כלל קרוא וכתוב.

דרישותיי אילו גרמו לזעם רב אצל הגורמים האינטרסנטיים והיו בין הסיבות 
 .1333-תנכלויות נגדי בתחילת שנות הלה

 זכורה לי ישיבה בה השתתפתי באחד המשרדים הממשלתיים.

 בישיבה זו הופעלו עלי לחצים כבדים שלא להתעקש.

בסיום הישיבה ניגש אלי עובד בכיר מאחד המשרדים ואמר לי "בתיה, את 
 צודקת בכל מילה שלך"

 שאלתי.-"אז למה לא אמרת זאת בישיבה ? "

 ענה. הוא לא
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 "מתנדבים" - חבר כנסת מתערב

הקשיים בהכנסת עובדים זרים במסווה של מתנדבים ים כי חכשהבינו המברי
 מתרבים חשבו על רעיון חדש.

נו איפיצו תלונות על כך שני והם יאשימו אותנו מראש באפליה על רקע גזע
 .שחורים בלבד ביםמסר

 ולהשמצות. דאגו לפרסום רב במקביל 

 הוא בתלונות רבות והצטרף ללוחצים עלינו.חוץ הוצף גם המשרד 

אפריקאים המבקשים -על שמונה צעירים דרום  ג"לילה אחד קבלתי שיחה מנתב
 ולהתנדב במושבים. להיכנס

 .בקשתי לדבר איתם

 גיבו.הם לדבר השאר לא ירק אחד הסכ

 השתכנעתי שמדובר במרמה והוריתי לסרב כניסתם., שאלתי שאלות רבות

מחבר כנסת ,קרוב לחצות  ,בליל שבתקבלתי שיחת טלפון  לאחר מכן קצרזמן 
קציצות  "יעשו ממני השבת  כי למחרתכי אני גזענית ו בכיר שהודיע לי

 בעיתונים"

הוא נסוג במקצת ואמר , ארוכות הסברתי לו סיבת ההחלטה אתושוחחתי 
 שיערוך בירור.

 אפריקה בכירים משגרירות דרום הגיעו לשדה התעופה בבוקר השכם בינתיים,
כי אין מדובר באזרחים שלהם וכי האנשים הודו שהגיעו  שהודיעו חד משמעית

 מגאנה.

 ומדוע התערב חבר הכנסת?

היה שכן שלו וידע לנצל - שהיה שותף בהברחה- הסתבר כי המתווך הנוכל
 כדי לערב אותו בסיפור. היטב את נושא הגזענות
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0065/60552ישיבת ועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזרים,   

 הסדרת נושא פרוייקט המתנדבים בהתיישבות העובדים

 
4303פרוטוקולים6עובדים זרים6  

 ירושלים, כ"ו בתמוז, תשס"א
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0552ביולי,  17  

 הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
 מושב שלישי

 'פרוטוקול מס
 מישיבת הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים

25:55, בשעה 0552./.00התשס"א, שהתקיימה ביום ב', ד' בתמוז   

 :נכחו
 חברי הוועדה: היו"ר איוב קרא
 אבשלום וילן

 מוזמנים: פנחס אביבי, סמנכ"ל אגף אמריקה לטינית, משרד החוץ
 יעל רביע, מחלקת אמריקה לטינית, משרד החוץ
 יחיאל רז, משרד החקלאות

העו"ד אורי זליגמן, רשם האגודות השיתופיות, משרד העבודה והרווח  
 ציפי שינקמן, מנהלת מחלקת אכיפת חוקים, משרד העבודה והרווחה
 בתיה כרמון, ממונה על אשרות, משרד הפנים
 חגי הרצל, יועץ השר לעובדים זרים, המשרד לביטחון פנים
 רינה קרן, מנהלת מחלקת מתנדבים, התנועה הקיבוצית
 סאלסו גרבוז', מחלקת מתנדבים, התנועה הקיבוצית

מחלקת מתנדבים, התנועה הקיבוציתדיוויד ולרה,    

 

 בתיה כרמון: אם היינו באמת אומרים שכל מי שמגיע למדינת 
ישראל ממדינות דרום אמריקה עושים לו בעיות, אני חושבת שהמצב היה אחר.  

אפשר לקחת נתונים מביקורת הגבולות ולראות כמה אנשים ממדינות דרום 
אמריקה כן נכנסים למדינת ישראל. אם הדברים שלך היו באמת כפי שהם, אז 

ם. אפשר היה לראות אפס. כל מדינות דרום אמריקה, אפס כניסות תיירי
ביקשתם פעם נתונים על כמה אנשים נכנסו? הנתונים היותר בעייתיים הם לא 
 .כמה אנשים נכנסו אלא כמה אנשים יצאו

 פנחס אביבי: בדקנו אתך ביחד והתוצאה הייתה שרק אחוזים 
קטנים  . 

אני מתנצל שעליי לעזוב את הישיבה. זה לא כי אני לא רוצה לשמוע אותך ולא 
ריךכי אני לא מכבד את דב . 

 בתיה כרמון: אנשים נכנסים ונכנסים הרבה מאוד. אנשי 
ביקורת הגבולות מתמודדים עם בעיות מאוד מאוד קשות ואני לא באה ואומרת  

שהם תמיד צודקים. יש אחוז מסוים של טעויות כמו שיש אחוז מסוים של 
טעויות בכל מדינה, גם במדינות מערביות ששומרים מאוד מאוד על כבוד 

ל חירותו וכל היתרהאדם, ע . 

מקיבוץ מצר התקשרו אלי בשלב מסוים ואם אני הייתי באמת בנויה על 
סטריאוטיפים ובנויה על שבלונות, הייתי אומרת שזה אחד מגואטמאלה וכי כבר 
שמענו את הסיפורים של האבות. פעמיים דיברתי עם הבחורה, פעמיים דיברתי 

הבחורה והייתה מורה שלה עם מזכירת הקיבוץ שאמרה לי שהיא מכירה את 
הספר, שמעתי את כל מה שאמרה האם והגעתי למסקנה שמדובר כאן -בבית

באמת בקשר אמיתי, באהבה אמיתית וביקשתי להכניס את הבחור הזה לארץ. 
כך כשהיה מה שהיה, זה גם כן היה נושא בעייתי. אני לא רוצה להיכנס -אחר
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סטריאוטיפים, אין דבר כזה,  כאן לדברים האלה, אבל אני רוצה להדגיש שאין
 .בשום פנים ואופן לא, אבל יש בעיה

בקיבוץ נען, אותו אדם שחיכה למתן מכתב, במכתב הזה הוא כתב שהוא מכיר 
הברית היכרות משפחתית של המשפחה. במכתב היה -את הבחור מארצות

-כתוב מה שלום אימא, מה שלום אבא, מתי נפגשנו פעם אחרונה בארצות
הברית, לא מכירים ולא -א היה ולא נברא והם לא נפגעו בארצותהברית אבל ל

 .שום דבר

שוב, יכול להיות שהוא רצה לעזור לבחור הזה, יכול להיות שהילדים שלו רצו 
לעזור לבחור הזה, הם הכירו באמצעות האינטרנט, אבל עוד פעם, כמו שאין 

ץ והבנתי שחור ולבן במשרד הפנים, אין גם שחור ולבן גם אצל חברי קיבו
אדם מאוד אמין וותיק. דרך אגב, הוא הגיע עם -אדם הזה הוא נחשב בן-שהבן

דין שמגיע -דין וזה גם כן מעניין למה צריך לפגוש מתנדב ישר עם עורך-עורך
 .אתו ישר לשדה התעופה

בקשר למשפחת זמברנו שפיני אביבי מדבר עליה בלי סוף. עד עכשיו אני עדיין 
את האמת אצל אותה משפחת זמברנו. משפחת לא יודעת איפה כאן נמצ

זמברנו זו משפחה שהגיעה לארץ, מסרו דברים מסוימים בשדה התעופה, אנשי 
ביקורת הגבולות הגיעו למסקנה שהם הגיעו לכאן לעבוד ולהשתקע והחזירו 
אותם. אני חזרתי וביקשתי לקבל פרטים לגבי המשפחה וכתבתי במכתבים שלי 

לדעת אם טעו אנשי המשטרה ומשרד הפנים. אם שאני מאוד רוצה לבדוק ו
טעינו, אנחנו רוצים ללמוד מהניסיון הזה ואנחנו רוצים גם להתנצל על העניין 
הזה, אבל לא רוצים לתת לנו עוד פרטים אלא שנסתפק בפרטים שכבר ניתנו 
 .לנו

 ?היו"ר איוב קרא: מי אומר, משרד החוץ

וזהו זה בתיה כרמון: כן. יותר פרטים לא ייתנו לנו . 

 ?אבשלום וילן: מה עם דרום אפריקה

 בתיה כרמון: דיברתי קודם על דרום אפריקה. יכול להיות 
שאתה מתכוון למריה קלאסה  . 

 רינה קרן: יש עוד שלושה אחריה שנשלחו ישר חזרה 
אפריקה-לדרום  . 

 ?בתיה כרמון: אתם פניתם אלינו מראש עם כל הפרטים

 .רינה קרן: כן

 בתיה כרמון: כדי שמקרים כאלו לא יקרו, לא מדובר ברשימה 
שאתם מעבירים לנתב"ג. אם אתם יודעים שיש בעייתיות בקבוצות מסוימות  

 .וכבר היו בעיות, תודיעו לנו

 .רינה קרן: רק לגבי שחורים

 בתיה כרמון: סליחה, הרבה אנשים מדרום אפריקה – ויודע את 
אפריקה נמצאים -נושאי דרכוני דרום אנשים –זה חגי הרצל ויודעת את זה ציפי  
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היום בארץ ואף אחד מהם הוא לא דרום אפריקאי. אלפים, וכדאי שידעו את זה 
כאן. רוב אזרחי גאנה שנכנסו לארץ בשנים האחרונות נכנסו בדרכונים של דרום 
אפריקה. למה בדרכונים של דרום אפריקה? מכיוון שדרום אפריקה לא זקוקה 

אלפים של אנשים נמצאים כאן, כמעט כל גנאי שניגש  לאשרת כניסה לישראל.
למשרד הפנים אחרי שנישא פה עם ישראלית, נכנס לארץ בדרכון דרום 

אפשר לבוא בטענות לאנשי ביקורת הגבולות על כך שהם בודקים -אפריקאי. אי
 .דרכונים של דרום אפריקה

הסיפור של שמונת המתנדבים עם אותו חבר כנסת, שהייתם דווקא מאוד 
שמחים לדעת מי הוא, הוא דווקא מעיד שגם פה פרצות. יש אנשים ממדינות 
 .בעייתיות ויודעים שאלה מדינות בעייתיות
 רינה קרן: תוציאו מכתב ובו ייאמר מי אלה המדינות 

הבעייתיות  . 

 בתיה כרמון: אני מאוד מצטערת לומר לך שאת לא אומרת 
משך שניםאמת. את קיבלת רשימות של המדינות האלה ב  . 

 .רינה קרן: לא קיבלתי

 בתיה כרמון: את רוצה דף חדש? בבקשה. אני אשב ואני אתן לך 
את הרשימה  . 
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 כתיבת נהלים

 . ברובן מאז החלה ההגירה הגדולהונכתבו בי אשרות נבנו גנהלים והנחיות ל

עלו ותוך כדי קבלת שצצו ובעיות  םכדי התמודדות עהנהלים נבנו בהדרגה תוך 
חיזוקים להחלטותינו מבג"צ שהיה אז הגוף המשפטי הכמעט יחידי שדן 

 .בעתירות שהוגשו נגדנו 

וכך הם הועברו גם  בצורה תמציתית כתובים היו הנהלים 0222עד שנת 
 בקשר. עמנוללשכות וליתר הגורמים שעמדו 

אך בקשו שיכתבו בצורה יותר  שופטי בג"צ קבלו כמעט תמיד נהלים אלה
 מפורטת.

אחת המשימות הראשונות כראש מינהל האוכלוסין לתפקידו  'כשנכנס הרצל גדז
 האוכלוסין. לכתוב נהלים למינהל הייתהשהטיל עלינו 

מרשם ואזרחות כבר היו כתובים מימים ימימה והיה צורך  ענייני נהלים ל
 להתאים אותם לתבנית חדשה שנדרשה.

כתובים וכאמור חלק גדול ומרכזי מהם נבנה רק מאז נהלי אשרות לא היו 
 .תחילת שנות התשעים

אותו תי בוכת -קבעתי שמות לכל נוהל ונוהל ,ישבתי .הייתה זו עבודה מפרכת 
 .בראשי פרקים

נת שיתאימו כל נוהל העברתי את הכתוב לפקידי אשרות ותיקים על מ ואז 
 ת שנקבעו.ולתבני

לאחר עבודה זו נמסרו כל הנהלים לאישור הלשכה המשפטית ואז הודפסו 
 וחולקו.

 לא קלה שהיוותה בסיס רציני לנהלי האשרותו מקיפה  הייתה זו עבודה
 של מדינת ישראל. העכשוויים
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 פליטים

 

 

 

 

בשנות עבודתי הראשונות העניק משרד הפנים מעמד פליט למי שנתקבלה 
 ם לפליטים."לגביו המלצת נציבות האו

 כמעט כל המומלצים היו אתיופים.

 ם אושר."מה שקבע האו. משרד הפנים לא ערך כל בדיקות נוספות  

לו מעמד זמני ואישור עבודה עד  יינתןהיה האו"ם מבקש כי  -מי שהגיש בקשה 
 נתן החלטה בעניינו.ישת

 -כל קשרנוצר מצב שכמעט כל אדם שהגיש בקשה אפילו בינו ובין פליט לא היה 
 היה זוכה במעמד זמני ואישור עבודה אפילו לכמה שנים.

 מזלנו היה אז שהמספרים היו נמוכים.

נות שלא ניתן היה בהמשך הגיעו אלינו בקשות להעניק מעמד זמני לאזרחי מדי
 .למשל  ןלאו–לחזור לשם עקב מצב בטחוני רעוע כסיירה 
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 וזוג של מי שהוכרהבקשות לאשר כניסתם ארצה של בני כן החלו להגיע 
 .יםכפליט

 .דרשותנהשתדלנו לסייע ככל שניתן לאחר כל הבדיקות ה

ם לפליטים שהגיעה לארץ "נפגשנו עם עובדת בכירה מנציבות האו 8991בשנת 
להחליט לגבי מתן  סמכות ישראלנתן ליאותה אם יש סיכוי שת שאלתי-ואז 

 מעמד לפליטים.

שנדרש עד אשר נתקבלה משך הזמן הארוך  הסיבה שהעליתי שאלה זו הייתה
  .ם ליוםוהמצב הפך להיות בעייתי מיהחלטה מג'נבה והעובדה ש

לנו סמכות החלטה נוכל לזרז את הטיפול ונמנע את הצפת  תינתןסברתי שאם 
 שאינם פליטים. "פליטים"ב הארץ

 .קשה לקבל פנייה רשמית יבאך ם הסכימה מיד "נציגת האו

עד שהיום הועברה כמעט כל האחריות וכמעט  כל הטיפול  הכל התגלגל אןומכ
 . נתונים בידי משרד הפנים

 נבה ויתרתי .'על השתתפות בקורס בז

 יםם בארץ מגיש"בשנים הראשונות עבדנו עדיין בשיתוף פעולה כאשר אנשי האו
  –לנו את התיקים לאחר בדיקות שעשו 

ובה, נציגי המשרדים הנוגעים בדבר, נציג  ,הוועדת הפליטים שהוקמ
 הייתה   -עוד הספקתי להשתתף ואשר בה הפרקליטות ויושבת ראש ממונה

 .חלטות סופיותמקבלת ה

 .כבר לא הייתי שותפה 0222-אחרים בשנות השינויים ל
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 הוועדה לקביעת מעמד של פליטהסבר בעיתון "הארץ" לגבי 
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המכתב הראשון שהעברתי למנהל מינהל האוכלוסין דאז ובו בקשתי 
לנו הסמכות בנושא  יאצילעברת פנייה רשמית  לאו"ם על מנת שלה

 .הפליטים
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 בירושלים באיזה מלון -ובינתיים ממשיכים להסתנן בדרכים מאד יצירתיות
 ?.מתאכסן ישו
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 ?יים הפגישהקהאם כאן הייתה אמורה להת -הלובי בי.מ.ק.א
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 אחת השתי ציפורים במכ

לאזרח או לאזרחית ישראלים כאשר פיקטיביים  יםישואנמקנים רבות זכויות 
זכויות ,מעמד בישראל  :שמדובר במרמה ים אינו מצליח לגלותנמשרד הפ

 כל טוב הארץ.  ,כלכליות

 .עוד יותר אולם ישבו חכמים ושכללו את השיטה 

 כמובןואז  -פיקטיבי באופן   -לאזרח זר ,81בת , ישראלית תינשא בחורה 
 מזכויות רבות. נההייהבחורה תשוחרר מהצבא  והבחור ש

 -לאזרח ישראלי צעיר  -פיקטיבי באופן  -רהנשא אזרחית זית -ואפשר גם ההפך
קל יותר  צבאי   רותימש ייהנה רזכויות כלכליות והצעיוהזרה תזכה במעמד 

 בהיותו נשוי.

 .לשלטונות הצבא דיווחנוהן על בעיות אלה שנתקלנו ב

 כ."היה השב -סכמותיו גוף בטחוני אחר אליו פנינו נפגשנו וקבלנו ה

ובתור  רבים היו תושבי השטחים שטענו כי הינם תושבי ירושלים המזרחית
 זכויות כלכליות במיוחד מהביטוח הלאומי. כלו לדרוששכאלה י

ברשותו או שיוכל  שישתף אותנו במידעים שמצויים כ ובקשתי"פניתי לשב
 .נישואיןהלהשיג בקלות אודות מקום המגורים האמיתי או לגבי פיקטיביות 

)באותה תקופה 
עדיין  ולא הי

על  הגבלות
נישואין עם תושב 

 .(שטחים

כ נענה "השב
לא  אך לבקשות 

יכולה הייתי 
 להמשיך בקשר 

עקב עם השב"כ 
הבעיות 

שנתקלתי בהן 
 במחלקה .
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 היחידה הרוסית-ההתמודדות עם גלי העלייה בשנות התשעים

ר המדינות בשנות התשעים חייבה את המשרד להתמודד במח העצומה העלייה
 בעליית שנות השבעים.עם בעיות קשות שלא היו מוכרות 

ודי יאפשר הקשר לעם הי ון לצאת ממדינות אלה בכל מחיר כאשר ידוע כיצהר 
מץ לא עם זכויות כלכליות רבות הביאו רבים מאדקליטה במדינה מערבית יחד 

מזכויות  ליהנות על מנת שיתאפשר להם–דרכי מרמה  -דרכים שונות ומשונות
 אלה.

 מסוגים שונים: מערכות מרמה והתפתח

 קניית זהויות שאולות. לשם של זיוף תעודות או קנית תעודות מקוריות 

 של צירוף בני משפחה למשפחות עולים. שיטות

 עליית גברים יהודיים עם נשים פיקטיביות שהיו במקרים רבים נערות ליווי. של 

 ,ד כהנה וכהנהוועסחר בכספי הקליטה של 

יחידה ביטחונית בחבר המדינות -)לשכת הקשר ל"אנשי לשכת הקשר בחו
שסייעה למשרד הפנים בבדיקת המועמדים לעליה ובהענקת אשרות עולה 

עניק את הטיפול הדרוש הן לעולים והן עבדו בכל המרץ כדי לה -המדינות(
 התעצמה העבודה., , במשרד הפניםאך גם כאן בארץ-למתחזים 

שנדרשו דוברות רוסית -אחדותעובדות  גויסו - העלייהעל מנת לטפל בשטף 
 לתת מענה גם לבעיות שהתעוררו בתחנות הגבול כאשר נדרשה מומחיותם.

 .פו למחלקה לאשרותאלה שבפועל צור עובדותעבדנו כתף אל כתף עם 

 למדתי רבות מהן.

 

מסורה וטובת לב הצליחה  משכילה מאד, ת,מוכשר  שהיא ,אמלדוג,רינה קיבמן 
רשימות מתחזים ושיטות מרמה שאיני  לגלות בכוחות עצמה ובזכות כישוריה 

 מאמינה שמשרדי חקירות היו מצליחים לעלות עליהן.
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 מדינות "חבר המדינות"

 
העצמאיות שנוצרו בעקבות התפרקות המדינות 

ברית המועצות )המספרים מייצגים את סדר 
המדינות אלפביתית על פי שמותיהן באנגלית(: 

 .בלארוס.3 . אזרבייג'ן.2 . ארמניה. 1
 .קזחסטן.6 .גאורגיה.5 . אסטוניה.4 
 .ליטא.9 . לטביה.8 . קירגיזסטן.7 
 .טג'יקיסטן.12 . רוסיה.11 . מולדובה.10 
 .אוקראינה.14 .טורקמניסטן.13 
 אוזבקיסטן.15 

 

 

להלן מקרה שהרעיש את המדינה  טיפולה הלא יאומן של רינה הפך את 
 הקערה על פיה

 

ישראל חייבת לגביו תודה  -שני קטעי העיתונות הללו מביאים ספור שמדינת 
 לאשרות ולרינה קיבמן בפרט.ענקית למחלקה 

 

פוליטיקאים ואנשי תקשורת צלבו אותי על החלטתי לא לאשר כניסת שתי 
בחורות שהגיעו לישראל בערב חג כשהן מצוידות בתעודות עולה ואשר כל 

 הגורמים אישרו את זכאותן.

 

אנשי נתב"ג הודיעו לי כי נדרשת החלטתי המידית מאחר והמטוס יוצא חזרה 
 בתוך שעה.

 

 לא אישרתי הכניסה כי הייתי משוכנעת לאחר בדיקה שמדובר במרמה.

והן -עקב בעיות בנתב"ג  השתיים לא הוחזרו מיד כפי שהודיעו לי  שכך ייעשה
 נותרו בחדר מסורבים בשדה התעופה מבלי שידענו זאת.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F


 מעיתון "הארץ"
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אותנו על כשהיא תוקפת  עם סיום החג התקשרה אלי מנכ"לית משרד הקליטה
 יחסנו לעולים.
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 מאותו הרגע שדרו כל הערוצים מבזקים רבים והתקפות על המשרד.

ת אהצליחה לגלות  ,בתוך עשרים דקות-בקשתי סיוע מרינה קיבמן והיא
שמותיהן האמיתיים של השתיים והכל בטלפון בשקט ובחוכמה. השתיים הודו 

 ואישרו בכתב את סיפורן.

אילו היינו נבהלים ולא עומדים על דעתנו לא היה מעז אף עובד להיכנס שוב 
לבעיות מסוג זה ונתאר לעצמנו כמה אלפים נוספים של מתחזים היו מגיעים 

 היו נגרעים מהקופה הציבורית.כלכליות ארצה וכמה כספים וזכויות 

תוך כדי כתיבת חוברת זו הגעתי לפרשה מדהימה שפוצחה על ידי עובדת 
 אביבה ולק.–אחרת של היחידה הרוסית 

 אקקי פרטיה.  7933935הנושא עלה בבג"צ 

על דחיית עתירה שעניינה  1333שופט בג"צ יצחק זמיר החליט באוקטובר 
 ביטול אזרחות בעקבות נישואים פיקטיביים.

 : השופט זמיר וכותב 

 " דמיונית"סיפור המעשה שהוביל לעתירה זו כמו לקוח מהצגה 

 מה אירע בכל מערכה.ט הוא ואז מפר 

בני  זוג מבוגרים  שאינם יהודים החליטו להגיע לישראל  :קיצורו של הסיפור
 ולהתיישב בה.

 בני הזוג התגרשו.

 .גב' אוסטרובסקי -יהודייההאישה נישאה לבנו של הבעל והבעל נישא לאישה 

 עלו לישראל וקבלו מיד אזרחות ישראלית. היהודייה והאישההבעל 

את אשתו ולאחר הליך מסובך וקשה  החל הבעל להתעלל ולהכותבישראל 
 .התגרשו בני הזוג

הקודמת  האישההאשה המוכה והכועסת מצאה בבית צרור מכתבים שכתבה 
  .מרגע עלייתומרוסיה לבעל 

 .של בני הזוג לשוב ולהתאחד בארץ  תכוניותיהםהמכתבים ספרו על 

 .הבהטעיברורה כי מדובר  הוכיחו בצורההמכתבים 

האישה הראשונה לארץ ושהתה כאן תקופות  ובינתיים בכל תקופה זו הגיעה
 .ארוכות ובכל פעם ניסתה לקבל מעמד בטענות שונות ומשונות 
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חזרה לרוסיה התגרשה מבנו של בעלה הישראלי וכאשר היו ,שלא הצליחה מו
חזרו ונישאו זה לזה ועתה בקשו אזרחות עבור פנויים  היא ובעלה הקודם 

 בתוקף היותה אשתו של אזרח ישראלי. האישה

משרד הפנים החליט לא ה .כאן עזרו המכתבים שמצאה האישה הנבגדת והמוכ
רק שלא לאשר את הבקשה אלא גם לבטל אזרחותו של הבעל אשר לא היה 

 .ספק כי הושגה במרמה על סמך נישואים פיקטיביים

הלותם של את החלטת משרד הפנים אימץ גם בג"צ שעמד פעור פה מול התנ
 בני הזוג.

 לקרוא ולא להאמין.
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 ולא רק סחר בנשים סחר בבני אדם

היא ההכרה כי אין מדינת ישראל צריכה  ,אה עליהג אניאשר  ,מפעולותייאחת 
אלא להבין כי עלינו בלבד לתת את תשומת ליבה לבעייתיות של סחר בנשים 

 .בבני אדם בכללותה הסחרלטפל בבעיית 

בסחר אני מסבירה מדוע צריך להפסיק לטפל  1002בקטע שלמטה משנת 
 אדם באופן כללי. -בנשים בנפרד מהסחר בבני

. 

 

 

7123פרוטוקולים/סחר בנשים/   

 מתוך הפרוטוקול 
      

 ירושלים, כ' בסיון, תשס"א
1002ביוני,  11  

עשרה נוסח לא מתוקן-הכנסת החמש  
 מושב שלישי

5פרוטוקול מס'   
 מישיבת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא סחר בנשים

20:00(, שעה 20.5.02באייר התשס"א )יום רביעי, כ"ג   
 :נכחו

היו"ר -חברי הוועדה: זהבה גלאון   
 תמר גוז'נסקי

 אחמד טיבי
 מרינה סולודקין

 רחמים מלול

מפקד מחוז ת"א, המשרד לביטחון פנים -מוזמנים: יוסי סידבון   
אגף חקירות, המשרד לביטחון פנים -רונית מועלם   

ת"א, המשרד לביטחוןראש מחלק מוסר בימ"ר  -שוקי בללי   
 פנים

ראש מחלק תשאול, המשרד לביטחון פנים -פיני אבירם   
המשרד לביטחון פנים -עודד ברוך   
המשרד לביטחון פנים -חגי הרצל   

ממונה על טיפול בנשים, משרד העבודה והרווחה -עדה פליאל פרוסמן   
ממונה אשרות וזרים, משרד הפנים -בתיה כרמון   

משפטיםמשרד ה -רחל גרשוני   
הרשות לקדום מעמד האישה, משרד ראש -אדריאנה באומל   

 הממשלה

 מנהלת הוועדה: תמי ברוך

 קצרנית: רויטל יפרח
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 סדר היום: טיפול בנושא סחר בנשים בת"א

 

 :בתיה כרמון

אני רוצה לפתח מספר נקודות: נקודה אחת שכולם דיברו עליה היא בעצם 
בבעיה של סחר בנשים בדיוק מה ההתמודדות בשלבים האחרונים. אני רואה 

שקורה בנושא העובדים הזרים. בעצם, גם בנושא של העובדים הזרים אנחנו 
מתמקדים בגירוש של האנשים בשלב האחרון, בעובדים הזרים עצמם ואולי 

במעסיק הקטן שמעסיק אותם. אנחנו לא מטפלים בכל הגופים שהבריחו אותם 
קים הגדולים. אותו דבר מתבצע גם לארץ, בכל חברות כוח האדם ובכל המעסי

בנושא של הנשים, כאשר למעשה אותם מנגנונים פעמים רבות עוסקים בשני 
 .התחומים

כאשר אנחנו מדברים על תיעוד מזוייף, אותו תיעוד מזוייף מסופק גם לאנשים 
שמגיעים כדי לעסוק בזנות, גם לאותן נשים וגם לאנשים אחרים שבאים כדי 

זייפן בחבר המדינות או במדינה אחרת שעוסק בזיוף, לשהות בארץ. אותו 
מזייף לא רק לנערות ליווי. הוא מזייף את אותן התעודות גם לאנשים שרוצים 

לשפר את המצב הכלכלי שלהם ומגיעים לכאן בזהות שאולה, או לנערות ליווי. 
אותם אנשים שרוצים להיכנס לארץ מוברחים דרך הגבול עם מצרים, יש שם 

ווי ויש שם גם אתיופים וגם אפריקאים אחרים ובלי סוף אנשים אחרים, נערות לי
 .כאשר האינטרס הוא של חברות כוח האדם או שלהם עצמם, כדי להגיע לארץ

לכן, אני אומרת את זה בכל פעם שלדעתי אי אפשר להפריד את הטיפול בנושא 
קית של סחר בנשים מכל התחום הגדול הזה של סחר באנשים והגירה בלתי חו
למדינת ישראל, בדרכים לא כשרות. כאשר פעמים רבות אנחנו יודעים על 

נערות ליווי יותר מאשר אנחנו יודעים על אנשים אחרים. למה? כי למכוני ליווי 
מגיעים ושם חושפים את אותן בחורות שהגיעו לפה עם תיעוד מזויף או עם 

מדינת ישראל זהות שאולה ובודקים את הנושא וחוקרים את הנושא, כאשר ב
נמצאים עשרות אלפים ואולי יותר אנשים, משפחות שלמות ואנשים בודדים 

שיושבים כאן בארץ בזהות אחרת לחלוטין. אני חושבת שאם במדינת ישראל יש 
עשרות אלפים ואולי יותר אנשים שאף אחד לא יודע מי הם, מה הם ומה השם 

 .האמיתי שלהם, זה מצב עגום ביותר

מים נעצרו אנשים בזהות אחרת לחלוטין. למה הם נעצרו? הנה, לפני כמה י
במקרה, מכיוון שהמשפחה האמיתית החליטה גם היא להגיע לארץ ואז נחשף 

העניין הזה. אם הם לא היו מגיעים לארץ, העניין לא היה נחשף. האנשים האלה 
מצביעים לבחירות בכנסת, קובעים את גורלנו, אף אחד לא יודע מה העבר 

 .אחד לא יודע אם מדובר בעבריינים כבדים. הנושא חמור ביותר שלהם, אף

צריך לטפל בנושא הזה טיפול מערכתי. בנושא של זיופים ומרמה ופשיעה, 
שקשורים להגירה בלתי חוקית למדינת ישראל, כולל סחר בנשים, כאשר סחר 
בבני אדם זה נושא דומה לו. כאשר עובד זר מוברח לארץ בדיוק באותן דרכים 

 ...אלף דולר, גם הוא בעצם מעוניין לעבוד בארץ כמו אותן בחורות 20ילם וש

 :תמר גוז'נסקי
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 .הוא גם משועבד, כי הוא חייב להחזיר את הכסף

 :בתיה כרמון

זה אותו דבר. יש רגישות מאוד גדולה לנושא הסחר בנשים, אבל למעשה, 
א של הברחה הנושא הוא אותו נושא ואם רוצים לטפל בו, צריך לטפל בכל הנוש

 .של זרים למדינה באופן בלתי חוקי, בזיוף מסמכים, בזיוף אשרות וכל היתר

לדעתי, ההפרדה שאנחנו עושים והטיפול המיוחד בנשים, הטיפול המיוחד 
בעובדים זרים, הטיפול המיוחד בעליה במרמה, הטיפול המיוחד בנושאים 

נושא של הגירה אחרים רק גורם נזק. צריך גוף, גם במשטרה, שיטפל בכל ה
בלתי חוקית למדינה והברחה של אנשים ותיעוד מזויף למדינה, שיהיה בקשר 
ישיר עם המשרדים האחרים שעוסקים בנושא, כאשר אנחנו, אם יש לנו חומר 

ויש לנו המון פעמים מידע ויש לנו חומר, ואנשי המשטרה יעידו כמה אנחנו 
 .הו שיטפל בזהמתוסכלים שיש לנו חומר כל כך רב ובעצם אין מיש

 :היו"ר זהבה גלאון

אני מבינה כשאת אומרת שצריך טיפול מערכתי בכל הסוגיה של ההגירה, כי זה 
מורכב משורה של נדבכים ועובדים זרים וכולי. אבל כשאת אומרת שהטיפול 

 ?הנפרד גורם נזק, האם את יכולה למקד למה את מתכוונת

 :בתיה כרמון

שיש נושא מסוים שעשרה אנשים מטפלים  כמו בכל תחום אחר. תארי לעצמך,
 .בו, כל אחד בצורה אחרת ואין שיתוף ואין קשר אמיתי בין כל הגופים האלה

 :יוסי סידבון

צריכה להיות רשות אחת. אני מסכים אתך, גם משרד העבודה והרווחה וגם 
המשרד לביטחון פנים וגם משרד הפנים וגם משרד החוץ וגם האוצר צריך לתת 

לתקצב את העניין הזה ולעשות רשות הגירה אחת שתהיה מתואמת. את חלקו ו
 .זה בלתי אפשרי שלא לטפל בזה בתוך רשות

 :בתיה כרמון

לפני כמה ימים, כתבתי מכתב לראש אגף החקירות החדש והעליתי בפניו את 
כל רשימת הבעיות שאנחנו נתקלים בהן. אמרתי שרשות הגירה זה דבר נפלא, 

גירה זה ייקח זמן. בינתיים, שיהיו כמה חוקרים אבל עד שתהיה רשות ה
במשטרה או איזו שהיא יחידה במשטרה שתטפל מולנו, מול המשרדים, בכל 

הבעיות האלה שאנחנו נתקלים בהן. למשל, נערות ליווי או עובדים זרים או כל 
האחרים שמגיעים לארץ במרמה. הרבה מהאנשים האלה יש להם אשרות 

את האשרה? זה דורש טיפול מול משרד החוץ. הרבה  בתוך הדרכונים. מי נתן
פעמים יש אנשים שעומדים מול הקונסוליות ומנסים ומצליחים באמצעים שונים 
ובאמצעות כל מיני גורמים ואפילו גורמים דיפלומטים, להוציא את אותן אשרות 

כניסה. צריך גוף שירכז את החומר הזה, שידע לאן לפנות. מדובר בדברים 
רבה פעמים אנחנו עומדים כל כך מתוסכלים כשאנחנו רואים שעוד קטנים. ה

פעולה אחת קטנה, עוד צעד אחד קטן ואנחנו יכולים להגיע להרבה אנשים 
וגופים שעוסקים בתחום הזה, כדי לעצור את הדברים האלה מראש. המניעה 
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שלהם הרבה יותר חשובה מאשר הפעולה האחרונה, כאשר מגיעים למכון 
מגיעים לאותו עובד זר עצמו ומגרשים אותו. מה השגנו על ידי זה? הליווי או ש

בהרבה מקרים, אנחנו נתנו בונוס לבעלי המכונים או למעסיקים של העובדים 
 .הזרים

אני טוענת כבר במשך שנים, שאם גירשת עובדים זרים, בעצם למי גרמת 
בוא הרבה פעמים נחת רוח? לאותם מעסיקים אשר על ידי הגירוש יכולים ל

ולנפנף מול העובדים האחרים שנמצאים אצלם ואומרים: ככה יעשה לאיש 
שדורש שכר יותר גבוה. בבקשה. ברגע, שאותם מתווכים או אותם אלה 

שהבריחו אותם, אותם זייפנים גדולים רואים עכשיו שדיברנו על זה בריש גלי 
רוצה  ואנשים מזייפים, מפרסמים בכל העיתונות הרוסית ובשפות אחרות, אתה

להישאר בארץ? אתה רוצה להגיע לארץ? אתה רוצה עבודה חוקית? בא אלינו. 
 .הדברים מפורסמים. האנשים האלה לא מטופלים

 :היו"ר זהבה גלאון

 .אני מודה לך גברת כרמון, הנקודה ברורה

 

 מדברים ביום העיון גם על סחר בבני אדם בכלל 3002-שימו לב ב
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אז הייתי עדיין סגנית מנהלת  2991משנת  חד מהבגצ"ים הראשונים עודא
 המחלקה.

 להצלחות בבג"צ ולהרתעה עבודה קשה פרצה את הדרך

 בחורות אילו נעצרו כולן אחר כך כשהן עובדות במכון ליווי.

                                     

  

73



 
 3111102"ידיעות אחרונות" 
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 משטרה

 יום יום נתקלנו בפרשיות קשות שחייבו לדעתנו את התערבות המשטרה.

אין כוונתי לסיוע לגירוש העובדים כי אם לחקירת אותם הגורמים שגבו סכומי 
 עובדים ומבני משפחותיהם.הכסף אדירים מ

 .לפרטי גורמים שהיו מעורבים בפרשיות שונות נוהדלים הגע נובאמצעי

תשובות ברורות מדוע משטרת ישראל לא פעלה כדי להגיע עד היום אין לי 
 .הגורמים הפליליים המעורבים לשורשי הבעיות וכדי להגיש כתבי אישום נגד

של תלונות ששלחנו מאד להלן שלוש תלונות מקריות מתוך מאות רבות 
 למשטרת ישראל.

 הרוב המוחלט של התלונות לא נחקר.

"התאחדות העובדים בקבלנות"  שהוליכה באופן יוצא דופן נחקרה התלונה נגד  
שולל אלפי תמימים ברחבי העולם ,גבתה כספים וחשפה אותם להסתבכויות 

 ומעצרים.
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 מה פתאום שנפסיד כסף

הייתה העסקת עובדים זרים באופן בלתי  אחד הדברים שהכעיסו אותי ביותר
במשרד הממשלה בכלל ובמשרד אצל נבחרי ציבור ,ידוענים שונים,  חוקי 

 הפנים בפרט.

כשנודע לי שמנהלים מתוך המשרד מדריכים קבלנים שהעסיקו עובדים זרים 
עם בתיה "כדי לא להסתבך  לבניין שלנו רק עובדים ישראלים מלשלוחלהיזהר 

 הרגשתי תחושה של גועל. " ואת הבלתי חוקיים לשלוח ליתר הבנייניםכרמון

נאמר שיש לפנות לחשב הכללי על מנת וכשפניתי בנושא זה נתקיימה ישיבה 
 הממשלה. ימשרדבשהוא יוציא הנחיות שאין להעסיק קבלנים  המעסיקים זרים 

משרד הפנים האחראי על הנושא צריך להוציא  ,שללא כל קשר ,רתיכשאמ
דים זרים בוראות משלו לקבלנים הניגשים למכרזים הודיעו לי החלטית שעוה

 לא יהיה מוכןהעסקתם מוזילה את העסקאות משרד הפנים  ,הם יותר זולים
גם משרד  -ועד שלא יתברר שכולם מקפידים לשלם יותר ממשרדים אחרים

 גיש עצמו חופשי להעסיק עובדים זרים היושבים שלא כחוק.הפנים יר
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 למטרות סיעוד עובדים זריםלהעסקת  המלצותמי מעניק 

בידי  להעסקת עובדים זרים  המלצותבמשך כמה שנים הייתה הסמכות למתן 
התחילו  רופא שרות התעסוקה בלבד. כשהתחילו להגיע יותר ויותר בקשות

 .להתעורר בעיות

כי  והבנתי קריטריונים לא אחידים העומס הלך וגדל התחילו להגיע תלונות על
 יש צורך בשינויים.

כשהוזמנו למשרדה  .שרת העבודה והרווחה באותו הזמן הייתה אורה נמיר
להפקיד בידי העובדים הסוציאליים של  העליתי בפניה את ההצעה - פעם אחת

את בדיקת הנכים לצורך המלצה לזכאות להעסקת עובדים  הלאומי הביטוח 
תואמים גם את זכאות הנכים שיהיו אחידים  קריטריוניםעל פי  -זאת ,זרים 

 לגמלות סיעוד.

 

 אורה נמיר
 

 כך יהיה הטיפול מהיר ואחיד.

 .בשטח לקח זמן  יישומהאך  הגב' נמיר קבלה את ההצעה

התכנסה ישיבת מומחים שהסכימה לקבל את כלי  6991אומנם כבר במרץ  
ההערכה בשימוש המוסד לביטוח לאומי כבסיס להחלטה לגבי כל האוכלוסייה 

בקרב החשש  ויתכן עקב- אלא שדבר לא התקדם.-קבעו קריטריונים ברורים ונ
להעניק המלצות גם לכאלו שאינם זכאים לכך  יקשה שהשינוי  גורמים מסוימים

 .כפי שהיה קודם לכן

שדבר לא יתקדם למרות פניותיי הרבות לשירות  כשהבנתי 6991בסוף דצמבר 
ויתכן חה"כ יצחק כהן  זרים התעסוקה פניתי ליו"ר הועדה לענייני עובדים

 התערבותו התקדם הטיפול בנושא.שבזכות 
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 משרד החוץשל קונסוליה 

בשנות עבודתי הראשונות במחלקה היו כל ההתכתבויות שלנו עם משרד החוץ 
 עוברות בדואר דיפלומטי.

כל תשובותינו וכל האישורים היו מועברים אך ורק מהמשרד בירושלים וזאת כדי 
 לפקח היטב על הנושא הכל כך רגיש.

ללחצים קשים מצד מנהלי אך חשף אותנו  הפיקוח ההדוק הוכיח את עצמו
 לשכות מסויימים שבדיעבד הסתבר כי היושר היה מהם והלאה.

לעיתים עברו שבועות עד שהגיע .איטית  הייתהההעברה בדואר הדיפלומטי 
 האישור מה שהפריע לעבודה שוטפת וסדירה.

במיוחד הכביד הדבר על חולים סיעודיים ובני משפחותיהם שהאישור להעסקת 
 ב בדואר הדיפלומטי.עובד זר התעכ

  ואז יום אחד צץ בראשי רעיון. 

וחשבתי  הקונסוליות ההתכתבויות ביןראיתי את 
לעצמי "אולי אפשרי להפוך גם את המחלקה 

קונסוליה ואז נוכל להתכתב עם כל כעין לאשרות ל
 "הקונסוליות בעולם.

משרד החוץ הודיע  ,לא רק זאת.דברתי עם משרד החוץ וקבלתי אישור לרעיון 
 לי שהם לוקחים על עצמם את החיבור אלינו וכל הציוד יהיה על חשבונם.

ספרתי לו על ההצעה הוא קיבל אותה אך אמר לי שנשתמש  ,פניתי לממונה עלי
 במערכת רק למקרים דחופים.

 או שהכל יועבר או שדבר לא. .אמרתי לו שלזה לא אסכים

 רוטקציות למיניהן.שיפתח דרך לפ לא הסכמתי לערוץ מהיר

  שרנויקבלנו לעבודה קלדנית ומיום ההתקנה הועברו יום יום כל האשרות שא
התשובה  הייתהכך שימים ספורים אחר הגשת הבקשה בלשכה  לקונסוליות

 מחכה בקונסוליה.

אישור רק לאחר שהפסקתי לטפל בענייני האשרות הועברה הסמכות ל
 . לרוב הלשכות ת האישורהעברול

 אחרת. היה עתי עדיףדלעניות 

 

81



 הברחות דרך גבול מצרים

 זרים דרך גבול מצרים  הוברחו לפי מידע זההגיע אלי מידע מהימן  4991בשנת 

משטרה שלא הייתה מודעת לנושא כמו יתר למיהרתי והעברתי מידע זה 
 .הגופים האזרחיים האחרים במדינה
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 .מידע חשוב זה הועבר לרשויותהייתה זו  הפעם הראשונה ש

 בבעיה זו הוזנח כל כך הרבה שנים.חבל שהטיפול 

 

הוזמנתי לישיבת ממשלה )ראש הממשלה היה בנימין נתניהו(  4991בשנת 
הצגתי בין  -כאשר הבאתי בפני חברי הממשלה את נושא העובדים הזרים 

 ההסתננות דרך הגבול הפרוץ. בעייתהיתר את 

 

 רים.הסיפור אודות נערות הליווי החוצות את הגבול דווקא שעשע את הש
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 מאפיה הרוסיתה

 

 

 

מעניינים בנושאים  למשרדי היו מגיעים  אנשים שונים ומעבירים אלי מידעים
 הקשורים לעבודתי.

. הוא  ץהמאפיה הרוסית המתבססת באר עלסיפר לי ו יום אחד הגיע אלי אדם
של ראשי  אביב -הילטון בתלערך כינוס במלון נמכבר המשיך והוסיף כי לא 

 .4991היה זה בשנת -המאפיה 

 

 שלחתי מידע זה למשטרה.

מהמשטרה "בתיה ,את  בהתרגשות  כמה חודשים לאחר מכן התקשרו אלי
 באמת היה כינוס כזה". ,זה נכון? זוכרת מה ששלחת אלינו

נגד ניסיון ההתבססות בארץ של  רחבה  באותו הזמן החלה פעולה משטרתית 
מזוייפים ונישואים בדרכים שונות שכללו גם הצגת מסמכים  אנשי המאפיה 

 פיקטיביים לאנשי מאפיה שחוק השבות לא חל עליהם .

 רבות.אנו סייענו 

באותה התקופה הותקפנו קשות על ידי ארגוני העולים שהאשימו אותנו כי כל 
 גבר רוסי נתפש בעינינו כאיש מאפיה וכל בחורה כנערת ליווי.
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  21.21.21 "ידיעות אחרונות"

 

 

 עם פעילים מקרב העלייה אליה הוזמנתי. פגישה לא אשכח

הפעילים עדיין לא דברו ולא הבינו עברית ועל כן ליווה אותי לשם יורי שטרן חבר 
איני מבינה עד היום שימש כמתרגם.אשר  שמאד הערכתי אותו והוא הכנסת 

עד שאפילו שרנסקי כשהיה שר הפנים  נבנתה לי תדמית כל כך חזקה מדוע
ששמע עליהם עוד  הבודדיםהישראליים חד מבין השמות סיפר לי ששמי היה א

 לפני עלייתו.
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צעקו  -העולים ראו אותי כנציגת ש"ס .כשהגענו לאולם נתקלתי בעויינות עצומה
 היה נורא. -והעליבו 

הסברתי להם שהבדיקות שאנו עושים מוכיחות יום יום ,עניתי להם בשקט 
 -ונרים סרסורים ונערות ליוויואילו מאפי ההיא מבורכת ונפלא האמתיתשהעלייה 

 השתמשו  בדרכי מרמה  כדי לעלות.שכולם כמעט מתחזים לעולים 

 מסייעים לעלייה ולתדמיתה. דווקא  אנו  -הסברתי להם -בכך

 שנפרדנו שקטו הרוחות.כ

 חזרתי מותשת.

 .להירקםפגישות נוספות שכאלה הוסיפו ליחסי האמון שהחלו 
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 צוי גירוש לעובדים זרים

 תגרשו אותם מהר -הם עזבו אותנו 

פעמים רבות נעצרו עובדים זרים כשהם עובדים אצל מעסיק אחר ומיד הוצאו 
שבשני המעסיקים טיפלה אותה בי לכך אלא שאז שמתי ל -נגדם צווי גירוש 

שטיפלה בפועלים ונתנה להם הוראות חברה לכוח אדם ואותה חברה היא 
 .בקשר למקומות העבודה 

היא זו גם ששילמה  ,מחר ן יעבדוהיא זו שאמרה להם היכן יעבדו היום והיכ
 ואכן תלושי המשכורת הצביעו על כך. -להם 

אך כשהבנתי זאת היה לי ברור שאין כאן אשמה של הפועלים ואין מקום לגירוש 
וך ובמקביל יש אינטרס גדול להחליפם  ובדרך זו לגבות עוד דמי תיולמעסיקים 

 להטיל אימה.

 גירוש. - הודעתי שאיני מוכנה לחתום על צווי

משרד העבודה כעס עלי מאד חשוב היה לו להוכיח כי הוא עומד במכסות גירוש 
 גבוהות.

 

 

 

 

משטרה כאשר אלה בקשו ממני שאחתום בויכוחים קשים היו לי עם גורמים גם 
 עוד לפני שנשמע מה בפי המיועד להיות מגורש. גם על צוי גירוש

היה נוח להחזיק ביד צוי גירוש שהיוו אסמכתא למעצר ולא להדרש להגיע 
  מעצר.הלשופט כדי שיורה על 

 .להליך זהגם לא הסכמתי 
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תי יום אחד במשרד המשפטים כאשר הגיעה אלי שיחת טלפון דזכור לי איך עמ 
 לחתום.לי שממש צוותה ע ממשרד העבודה צעקנית

למזלי הייתי במשרד המשפטים נכנסתי לחדרו של אחד הפרקליטים ממחלקת 
 ם בכיר משרד העבודה ולהודיע לו שהצדק עימי.עצים ונתתי לו לדבר "הבג

 משפטית ודאגתי שתפורסם דרך הדוברת. דעת בקשתי גם חוות 
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 אימוצים

 וברחו ארצה בזהויות אחרות למטרת אימוץ.השני תינוקות 

הייתי מעורבת בשלבי הבדיקה ולאחר שהיה ברור לחלוטין שמדובר כאן 
במעשה מרמה לא היה לי ספק שיש להחזיר את התינוקות למדינת המוצא על 

 על מנת שיתברר אם אומנם לא נחטפו. האמתיתמנת שתתברר זהותם 

לתדהמתי החליט משרד הרווחה לאשר את האימוץ מתוך גילוי רחמים כלפי 
 שותפים למרמה. ,כנראה ,הישראלים המאמצים שלא היו 

מקרים שכאלה לא נתנו לי מנוחה כאשר חשבתי מה יקרה בעוד כמה שנים 
כאשר הילדים ינסו לאתר את הוריהם הביולוגיים לא יצליחו ויאשימו לבטח את 

 במה שארע. תהמאמצים בשותפו

חששתי שמקרים כאלה יכולים להתפתח לשנאה של הבנתי ובהיותי אם לילדים 
ממש באשר דמיונם של המאומצים יכול לשאת אותם לסיפור על משפחה 

 הרסו את חייהם. ו אוהבת שמחפשת אותם לשווא ועל יהודים שחטפו אותם

אותי גם מטרידה .אך בדרך כלל בנושא זה בעת ההיא  העסק מחלקתנו לא 
חיים היום  אמתיתאו בעלי זהות לא  חטופים יםהיום המחשבה כמה ילד

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              במדינה.
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 . התמודדות בבג"צ  שסייעה בקביעת תקדימים

 השקענו רבות בהכנת התיקים לקראת הדיונים .

ככלל הייתה עמדתי כי כל החלטה  בכל תיק שהוא חייבת להינתן  רק כאשר 
משוכנעים אנו שאם תוגש עתירה נוכל להגן על החלטתנו בפני השופטים. 

הודעתי לעובדים כי כל החלטה חייבת להיות מבוססת לחלוטין ואם לא ניתן 
 לבסס ההחלטה יש לאשר הבקשה. 

נו היו גבוהים ביותר. גם יחסינו עם גישה זו הביאה לכך שאחוזי ההצלחה של
ורק לעיתים נדירות לא הצלחנו לשכנעם  מצויניםפרקליטי מחלקת הבגצ"ים היו 

 בצדקת החלטותינו. 

 להלן דוגמא לפסיקה משמעותית ביותר.

 בג"צ סטמקה

 פסיקה זו הייתה אחת הפסיקות המשמעותיות ביותר של בג"צ בשנות עבודתי .

ולפיכך גם בזכות לאזרחות מכוח )נים להכיר בזכות לשבות נהג משרד הפ 5991עד שנת 
שינינו את   5991בשנת , אולם. אזרח ישראלגם של בן זוג של יהודי שהוא  ( שבות

הזכות לשבות מוקנית לבן זוג של יהודי רק לעת עלייתם , ולפי המדיניות החדשה.עמדתנו 
עם . השבות -ש ראוי של חוקכי זהו אכן פירו, בית המשפט פסק. ארצה של שני בני הזוג

הזכות לשבות מוקנית לבן הזוג הלא יהודי גם אם בן הזוג היהודי עלה ארצה בגפו , זאת
 .וזכה באזרחות קודם לעלייה ארצה של בן הזוג הלא יהודי

הפיקטיביים באשר אם קודם לכן היינו  -פסיקה זו עזרה לנו להתמודד עם בעיית הנישואים
לבן הזוג ורק במקרים של ספקות מבוססים  מידיתשראלית נאלצים להעניק אזרחות י

צ בכך כי האזרחות "לדחות את הענקת האזרחות עד שנה מקסימום הרי שעתה הכיר בג
 .אינה אוטומטית ותינתן רק לאחר הליך מדורג בן כמה שנים

גם הוא לא  (צ סטמקה"עוד קודם לבג)יש לציין כי עניין הדחייה למתן אזרחות עד שנה 
 .צ אפשרה לנו זאת"בקלות ורק החלטת בג ניתן

 51/0891 -שובה בעניין זה הייתה בעתירתו של דוד טבריהחפסיקה 

ל וביקש להכניס את אשתו כעולה חדשה על מנת "אזרח ישראלי התחתן בחו–טבריה 
 .שתוכל לטוס לארץ על חשבון הסוכנות ולקבל מיד את המענקים המגיעים לעולים

רב של הנישואים הפיקטיביים לא נוכל להענות לדרישה זו ואנו אנו טענו שעקב מספרם ה
 .מבקשים לבדוק קודם כל את כנות הנישואים

 .בך וזמיר קבלו את עמדתנו ,השופטים ברק
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 -צ סטמקה"ושוב לעניין בג

 .צ בצדקתנו"הייתי מאד גאה בעצמי כאשר עלה בראשי הרעיון כיצד לשכנע את שופטי בג

, במגילת העצמאות המדברת על השוויון שבין אזרחי המדינה וכךנזכרתי  -וזה היה הרעיון
לא יתכן שאזרח יהודי ייהנה מזכויות שמהן לא נהנה אזרח לא יהודי כאשר ,  חשבתי

 .שניהם נישאים לאזרחים זרים 

שבן זוגו של היהודי ייהנה מאזרחות מידית מכוח שבות ומזכויות עולה , אמרתי, לא יתכן
 .זרח הלא יהודי יוכל להתאזרח רק בהליך מדורגואילו בן זוגו של הא

שהייתה אחת מן העותרות " האגודה לזכויות האזרח "ואומנם טיעון זה גרם מידית לכך ש
 .ויתרה על המשך הייצוג ועזר לשכנע את השופטים בצדקתנו

–

–

–
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קטע ממגילת העצמאות המדבר על שוויון חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל 
 גזע ומין,דת 
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 למה ארצות  הברית לא ואנחנו כן. - מאפיה

של אזרחים  לגבי סירובי כניסה לארץ מתן החלטות יתההמשימותינו מ אחת
 שהסירובים יעודכנו במחשב ביקורת הגבולות. דאגה לכךו.זרים מסיבות שונות 

)עקב קשריו  ובו סופר על אדם שמסיבות שונותממשרד החוץ כשקבלתי מברק 
חשבתי שמן הראוי שלא  ,נמנעה כניסתו לארצות הברית עם המאפיה הרוסית(

 יכנס גם לישראל.

לי על זמר כוכב  וסיפרו  פרצו לחדרי אנשים שוניםג "והנה בעודי מדריכה בנתב
שאני חתומה היושב בחדר מסורבים בגלל החלטה  ה"פרנק סינטרה של רוסי"

 עליה.

הודעתי כי  .סתוכולם דרשו שאתיר את כני לחצים וצעקות באו מכל הצדדים.
ישראל תחתום ותאשר שאין לה  -מבחינתי יכול האדם להיכנס ובלבד שמשטרת

 התנגדות לכך.

 עבר זמן לבסוף נתקבל האישור.

 זכיר קובזון את מה שאירע לו בנתב"ג.משך שנים ה 

 .כניסתו לארצות הברית מסורבת עד היום
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 61.1.4 "ידיעות אחרונות"

 

 יוסף קובזון
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האירוע פניתי למנכ"ל המשרד והצגתי מספר שאלות שעיקרן היה בעקבות 
ההתרשמות שאין למשטרת ישראל מדיניות אחידה בכל הנוגע לטיפול בנושאים 

 אלה.

הן נכונות אך לצערה  שהעליתיתשובת גורם בכיר במשטרה הייתה כי השאלות 
 של המשטרה אין גישה ממלכתית אחת.
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 תאילנדים שפגעו בבעלי חיים

 

 על הנושא. 9002למטה כתבה משנת 

שפגעו בבעלי  גירוש נגד תאילנדים -כבר שנים קודם לכן נדרשתי לחתום על צווי
 חיים.

באשר טענתי שלא ניתן לגרש והגנים היו לי ויכוחים קשים עם רשות הטבע 
עובדים זרים שמשכנו את כל רכושם כדי להגיע ארצה מבלי שהוסבר להם 

 פה.בצורה מסודרת כיצד עליהם להתנהג 

 עמדתי בתוקף על כך שאין להעניש לפני מתן אזהרה ברורה ומוכחת.

 מהכתבה שלמטה ניתן ללמוד שתשומת הלב ניתנת היום לנקודה זו.

 

 נלחמים בציד הבלתי חוקי ברשות הטבע והגנים
המלכודות  00,66,-בעלי חיים מוצאים מדי שנה את מותם ב 00666-כ

שמציבים הפועלים התאילנדים בישראל. הפתרון: ארבעה פקחים 
 שיוכשרו במיוחד לתפקידם ינסו לשכנע אותם להפסיק את הציד החופשי

 13:10 27/12/2009 | עדי חשמונאי
הנגרם מציד לא חוקי של תאילנדים" מעלה תמונה קשה על מצב דוח שכותרתו "הנזק לטבע 

הציד הלא חוקי שנבצעים אותם פועלים זרים וכתוצאה ממנו אישר בימים האחרונים משרד 
 .האוצר תקנים חדשים לרשות הטבע והגנים לטובת הפעלת פקחים ייעודיים לטיפול בבעיה

 
 
 

והגנים, ד"ר נועם לידר, עולה התמונה מהדוח, אותו ערך האקולוג הראשי של רשות הטבע 
המלאה על הצייד שמאיים לכלות מינים רבים של חיות בר, בהן כאלו הנמצאות בסכנת 

הכחדה. כמות המלכודות המיוצרות על ידי הפועלים התאילנדים מדי שנה, נכתב, מגיעה על 
אחוז  92-אחוז הן מלכודות לולאה, בהן נלכדים כ 20-. מתוכן, כ90,900-פי ההערכה ל

בעלי  0,000-מבעלי החיים והן נחשבות לקטלניות ביותר. לאור זאת, מעריך מחבר הדוח כי כ
חיים נקטלים מדי שנה כתוצאה מהמלכודות הללו. עם זאת, ברשות הטבע והגנים יש 

 האומרים כי המספר גבוה בהרבה, לאור העובדה שקשה לזהות את המלכודות הלל

 . ו
 

שנופלים קורבן למלכודות כוללת למעלה משלושים מינים, בהם דורבנים, חזירים, רשימת בעלי החיים 
תנים, גיריות, צבאים, חגלות, צבי ביצות, חתולי ביצות, נמיות, קרקלים, קיפודים, צבועים וצבי יבשה. 

"המודל המוצג בדוח מצביע על פגיעה חמורה ביותר בטבע הישראלי", כתב ד"ר לידר. "עבור מינים רבים 
כמו החגלה, צבי ארץ ישראלי וחרדון הצב, המאוימים גם כך מגורמי פגיעה נוספים, צייד בידי תאילנדים 

 מהווה איום משמעותי
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  ."שעשוי לתרום לקריסתן של אוכלוסיות מינים אלו מאזורים ניכרים בישראל, ואף להכחדתם
 
52 תאילנדים כבר גורשו מהארץ בשל ציד לא חוקי, אך הדבר נחשב בעיני הנלחמים בתופעה לטיפה  
בים. כיום מועסקים בישראל 92 אלף פועלים תאילנדים, וההערכה היא כי עשירית מהם עוסקים בציד לא 
חוקי בנוסף, על פי הדוח, מספר הפועלים התאילנדים צפוי לעלותב כ-00 אחוז בחמש השנים הקרובות, 
  .מה שיחמיר את התופעה בהתאם
 
 

 
לותאילנדי מציג את של  צילום: איתמר ווליס, רשות הטבע והגנים 

 
 

 "נעימי הליכות"
הצייד שהיה מוכר לנו בארץ עד הגעת הציידים התאילנדים נעשה בדרך כלל באמצעות רובה ומלכודות "

"כאן מדובר במלכודות הלוכדות מינים רבים של בעלי  ייעודיות לבעלי חיים מסויימים", מסביר ד"ר לידר.
חיים, שקשה מאוד לזהות אותן. הן נמצאות בשטחים סמוכים לשטחים חקלאיים, בהם מועסקים פועלים 

  ."תאילנדים
 

בעקבות הדוח, החליט משרד האוצר לאשר לרשות הטבע והגנים תקנים להקמת "יחידת פיקוח למניעת 
", שפקחיה יעברו הכשרה מיוחדת לתפקיד הייעודי. "מדובר באנשים נעימי צייד על ידי עובדים זרים

הליכות, שנושא הצייד החופשי פשוט מושרש בתרבות ממנה הם מגיעים", מסביר רוני מלכה, הממונה על 
אכיפת החוק ברשות הטבע והגנים. "הפקחים יעברו קורס להכרת אורח החיים, התרבות וההתנהגות של 

ף הם ילמדו מילים בסיסיות שימושיות מנת שיוכלו לתקשר איתם, ויתודרכו על שיטות התאילנדים. בנוס
  ."הצייד של התאילנדים

 
היחידה מעסיקה כבר ארבעה מתורגמנים, חלקם תאילנדים וחלקם ישראלים שחיו בתאילנד תקופה 

יים מופצים מסויימת, וכמו כן מקיימת שיתוף פעולה עם שגרירות תאילנד בישראל. בנוסף, מזה שנת
  .כרזות וסטיקרים בתאילנדית כחלק מהנסיונות ההסברתיים למגר את התופעה
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 ניסיון בריחה שהסתיים כמעט במוות

השקיעו מאמצים רבים כדי להערים עלינו  חברות נסיעות ומתווכים למיניהם
מבקרים בתערוכות  ולהכניס לארץ עובדים זרים במסווה של צליינים ,תיירים,

 ירידים וכו'.

ת קודם בבדיקו המרמה השקענו מאמצים רבים לניסיונותמאחר והיינו מודעים 
 הבקשות.שאישרנו 

ל "לקבוצות צליינים כאשר ראשי הכנסיות גם בארץ וגם בחו בלסר היהלא קל 
 ליציאה. - נתנו התחייבותם האישית

 ה מעינינו.נהצליינות הניגרית הדירה שי

משרד החוץ חברי  החלטותינו הכעיסו פעמים רבות את אנשי משרד התיירות,
 כנסת ועוד.

 ו מחבר המדינות לשעבר.כך גם קבוצות פחות גדולות מאריתריאה א

יום אחד קבלנו הודעה מסוכן נסיעות כי אנשי קבוצה מאריתראה שהתאכסנו 
 נמלטים.-הקרוב למשרדנו  במרכז העיר במלון

 

 75.5.8"הארץ"  
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 הזעקנו במקביל את המשטרה והגענו למלון. יצאנו מהמשרד,

 ר נמלטו.בכשהגענו לשם הסתבר שרוב אנשי הקבוצה כ

 תיירים בודדים שטרם הספיקו לברוח.המשטרה עצרה 

רצה  לקחת כמה חפצים ובדרכה בקשה לעלות לחדרה האחת התיירות שנעצר
 לחלון ובקשה להימלט.

 .ההבחורה נפל

היא נפצעה קשה מאד אך נשארה  ,שולחן פלסטיק עמד ה מתחת לחלוןטלמ
 בחיים.

 שמענו מהומה והיינו מזועזעים.

הבחורה לא תישאר בחיים אעזוב מיד את כי אם  ע קבלתי החלטהגבאותו הר
 .תפקידי

גם  שאיחשףאחד השוטרים דיבר איתי והסביר לי שבעבודה כמו זו צפוי 
 לאירועים קשים.

את החלטתי לא שיניתי אך הבחורה החלימה ולפי הידוע לי נשארה אחר כך 
 בארץ.

 

 

 

 ירושלים מכאן נפלה הבחורה -במרכז  מלון "לב ירושלים"
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 הסתננות דרך הרשות הפלשתינאית.

 על דברים מראש םאיך לא חושבי

שעבדה במזרח ירושלים  תה סרילנקירבחו שלסמכים מב טפלתי דיום אח
 להתעללות.ם והייתה נתונה ש

החלטתי לבדוק כיצד נכנסה בחורה זו לארץ בקשתי את דרכונה והסתבר כי  
 היא נכנסה דרך הרשות הפלשתינאית.

כנס יוהסתבר כי תיירים יכולים להבין ישראל לרשות בדקתי את ההסכמים 
 הרשות ומשם פתוחה דרכם למדינת ישראל.לשטחי 

 האם לא ניתן היה לחשוב על פרצה זו מראש?

 מספר פעמים וכאשר כיהן ד"ר יורי שטרן כיו"ר ועדת הפנים בנושא מידיתפניתי 
בנושא. על פי הנהלים העכשויים נראה לי שנעשתה  הבוועדדיון אף  התקיים 

 .עבודה בעניין
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 החולה המדומה

עורך דין ירושלמי שמשרדו היה סמוך למשרדנו העביר אלינו בקשה הומניטרית 
 דחופה.

יש לו לקוחה רומניה חולה מאד שימיה ספורים והוא מבקש להאריך שהייתה 
 ושהיית בתה בארץ לצורך טיפול.

 ."הדסה"לבקשה צירף אישורים רפואיים מבית החולים 

 מספר חודשים.באשרות הנו הבקשה והארכנו אשר

 והגיעה אלינו בקשה נוספת. יםעברו החודש
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 .הפעם החלטתי לערוך בדיקה 

 אשר היה חתום על המסמך הרפואי. "הדסה"ב 'התקשרתי לפרופ

לתדהמתי אמר לי כי מסמך  .שאלתי אותו אם אומנם הוא זה שחתם על המסמך
 ינתיים נפטרה.בזה ניתן לאישה אחרת חולה מאד ש

 את האישורזייף  מיתיתאהשעורך הדין שטיפל גם בענייניה של החולה  הסתבר
 למען שתי פועלות ניקיון רומניות בריאות לחלוטין.

העברנו הנושא לטיפול המשטרה עורך הדין הועמד לדין במשפטו העיד גם 
 ."ההדס"הרופא מ

 

בית המשפט המחוזי בירושלים מקבל את ערעורה של המדינה 
על סמך ו גם בקבלת דבר במרמה )הארכת האשרה ומרשיעים אות

 )קטע מהכרעת הדין(. מסמכים מזויפים
  

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 משפט לערעורים פליליים-בשבתו כבית

  

 50/1209ע"פ 

 50/9209ע"פ 

  

 אור-כב' השופטת מיכאלה שידלובסקי                  לפני:

 עוני חבש כב' השופט                          

 כב' השופט יעקב צבן                          

  

  

 כרמי עדי :בעניין

 ע"י ב"כ עו"ד קובו

 50/1209המערער בע"פ 

 50/9209המשיב בע"פ 
 -ד   ג  נ -  

  

  

 מדינת ישראל  

 ע"י ב"כ עו"ד ויטמן

 מפרקליטות מחוז ירושלים

 50/1209המשיבה בע"פ  

 50/9209המערערת בע"פ 
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 דין-פסק
 דבר-סוף

  

דינו. אנו -כעולה מן המקובץ, אנו דוחים את ערעורו של המערער על הרשעתו ועל גזר     .59
מקבלים את ערעורה של המאשימה ומרשיעים את המערער, בנוסף לעבירות שידול לשבועת שקר 

יוחסה לו וגניבה בידי מורשה, גם בעבירת ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות אשר 
 באישום הראשון.

  

 (, במעמד המערער וב"כ, וב"כ המשיבה.009/בדצמבר  11י"ז בכסלו תשס"ו )  ניתן היום,

  

  

 ש ו פ ט                          ש ו פ ט                        ש ו פ ט ת
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 הלבנת עובדים אילת

מתוך  שרות התעסוקה אישר למלונאים באילת להעסיק עובדים זרים
 .התחשבות במיקומה של העיר

 שרות התעסוקה דרש שיהיו אילו עובדים סינים חדשים.

שגם הופעלה לגבי עובדים מניגריה הצעה ישנה שלי ולהפעיל בקשתי לחזור 
עובדים המתאימים שכבר עובדים ל )דהיינו מתן אשרה זמנית( ה"הלבנ"ועניינה 

 .לתקופה מוגבלת  ובכך למנוע הכנסת עובדים זרים חדשים לארץושם 

מדובר היה בעובדים השוהים בארץ שלא כחוק אך הפיכתם לחוקיים לתקופה 
 תוכל רק לשרת את המדינה. . "ההלבנה"מוגבלת תוך מתן התחייבות ליציאה

ממשלה כולל נציגים של שירות קיימנו ישיבה עם נציגים שונים של משרדי 
התעסוקה והגענו להחלטה חיובית בנושא אלא שאז קבלתי לפתע שיחת טלפון 

רק יבוא עובדים זרים לאשר ,תבטלי את הכל  בהולה משירות התעסוקה "בתיה,
 "ןחדשים מסי

 גישה דחופה יחד עם דוברת המשרד בלשכת השר.לפגם הוזמנתי  -מידית

שני עובדים של שרות התעסוקה  שהתרוצצו כשהגעתי לפגישה ראיתי שם 
ולא  ילאלץ כמעט בכוח את השר שלא להתייחס לדברי ניסווכמעט בטירוף 

ים הוא בעל נלאשר הלבנת העובדים זאת לאחר שהבינו שרק משרד הפ
 .החלטות שכאלה הסמכות להחליט

תמול שוחח אואז למרות הלחץ האגרסיבי הודיע שרק  אמרתי לשר את דעתי
 לאמץ תוכנית הלבנה והרעיון מוצא חן בעיניו.עם יוסי שריד שהציע לו 

 נשמתי לרווחה.

הסתבר שמאכערים מקורבים כבר ,כמה ימים מאוחר יותר נפתרה התעלומה 
לכים להכנסת העובדים הותכננו את המשך המ היו בסין גבו מאות אלפי דולרים

 לאילת.

המדיניות ובתי המלון באילת הוצפו  תמידישונתה  כאשר נגרעו סמכויותיי
 בעובדים חדשים רבים מהם מנפאל לשימחת לבבם של  רבים.

 ,מלאת מוטיבציה חקרתי והגעתי לגורמים שעמדו מאחורי מהלכים אלה.אגב 

 .דבר לא נעשה ,את תוצאות הבדיקות העברתי לגורמי האכיפה
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 ?איפה הערבות הבנקאית - יצאתי מן הארץ

 

בתקופה זו היה נהוג לשחרר זרים שנעצרו על שהייה בלתי חוקית לשם 
 התארגנות ליציאה תמורת הפקדת ערבות בנקאית גבוהה.

הגבולות הייתה הערבות  -כאשר הרישום על היציאה היה ניקלט בביקורת
 מוחזרת.

מתמחה בתחום זה ולקוחותיה עומדים תמיד בכל  מסוימתשמנו לב שעורכת דין 
 הכללים ויוצאים בזמן.

 הסיפור נראה לי מושלם מדי.

חשדתי שלא העצור יוצא כי אם אדם אחר שממילא רצה לצאת כשהוא מחזיק 
 דרכון האחר.הנשאר העצור עם  בארץ בידיו את דרכונו של העצור וכאן

 יאה.ג להתקשר אלי כאשר מגיע עצור ליצ"בקשתי מנתב

 הראשון שהגיע היה אפריקאי שבתיק המשטרה נרשם כי בבטנו צלקת גדולה.

 בקשתי לבדוק אם גם בבטנו של האדם שלפניהם צלקת.

 .חלקה לחלוטין הייתהכמובן ,בטנו 

 תחקיר קצר העלה שלא מדובר כלל במי שנעצר על שהייה בלתי חוקית

 ובקשנו חקירה שתבדוק מעורבותה של אותה  בעקבות כך הוחמרו הכללים

 מרמה.עורכת דין ב
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 חי בן דניאל

 .קשור בניגרי שביקש להישאר בארץ ולהתגייר מקרה קשה יותר היה

 .כאןהוא נשאר פעמים רבות אך בקשתו סורבה  

ויום  בינתיים קשר קשרים עם ישיבה בירושלים שם עבד כנראה כפועל ניקיון
  כעולה.  להירשםאחד הגיע אלינו עם תעודת גיור ובקש 

 .ממוצא אתיופי התחתן עם בחורה חרדיתלא רק זאת אלא שבינתיים 

התחלנו לחזור ולשאול שאלות רבות ואז בוקר אחד נתקלנו בבחורה בוכייה 
 ליד דלת המשרד.

 הכנסנו אותה פנימה והסתבר שזוהי אשתו.

 ביום כיפור רוקד עירום בדירה ואוכל .לל בהעהבחורה סיפרה לנו שהבחור מת
שהוא עורך לאפריקאים היושבים  סי וודוקובטשעיסוקו הוא בכשפים סיפרה 

 כאן.

עוסק בבובת וודו של בתיה כרמון שבה הוא תוקע סיכות בכל  היהבמיוחד 
 המתלונן על כך שיש לו בעיות עם משרד הפנים. גיע אליו אפריקאיהפעם ש

 בקשה שנעזור לה להתגרש והפנינו אותה לרבנות. האשה

 ר.ובפניו ולבקש לבטל את הגילבית הדין הרבני בקשנו להופיע  במקביל פנינו

 .לא לקחנו בחשבון את העובדה שאישה אינה יכולה להעיד נגד בעלה 

 .שום דבר לא עזר  אך  דברנווהסברנו   בבית הדין

 היה מוזר ובעייתי ביותר. גיבוי שנתן בית הדין לאדם שכזהה

 : לאייל לוי מתראיין חי בן דניאל   4..2..3--ב"סופשבוע" מה

לא הזדרזו לקבל אותו  ה ט דניאל לפנות לסמכות העליונה:. אבל בלשכהחלי 8991-ב
לפגישה. "מה עשיתי? קומבינה", משחזר דניאל. "ידעתי שבכל יום שישי הרב מברך. 
התקשרתי ואמרתי שאני רוצה לקבל ממנו ברכה. הגיע התור שלי, ראו אותי האנשים 

שם, ושאלו: 'אה, שוב אתה?' עניתי שבאתי לקבל ברכה כמו כולם. נכנסתי לחדר, נפלתי 
'כבוד הרב, אני יהודי, הברכה היא עצם העובדה שאני פוגש אותך'. עליו ואמרתי: 

המזכיר שלו כל הזמן משך לי בבגדים כדי להוציא אותי, אבל התעקשתי לקבל תשובות. 
: 'צדיק, איפה אתה לומד?' אמרתי לו בסוף צבט אותי בלחי ושאל

שבישיבת 'אנשי מידות'. אמר : 'תתגייר, נעשה את זה מהר'. 
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, נתן את השם שלי וזה אכן היה אקספרס. ביום ראשון הרים טלפון
ניגשתי לבית הדין הרבני, הגיע, מוהל ידוע, עשה הקזת דם, כמו 

 )מחקתי את השמות המזהים(." ברית, ונגמר

בישיבה  בישיבת "אנשי מידות" התרחשו גם שני מקרי רצחכי  למדנואחר כך 
 שהיו מעורבים בפלילים ומישראל  למדו בחורים יהודים מארצות הברית

 .ובסמים

 בגלל שליטתו באנגלית היה חשוב  ונחוץ כנראה למנהל בישיבה. 

דברתי איתו על .זכורה לי שיחת טלפון שהייתה לי עם ראש הישיבה הזו 
הנרקומנים והעבריינים שבישיבה והוא השיב לי שכל בחור ישיבה הוא נרקומן 

 .וכזה הוא העולם

 שלגמרי לא מפתיעה:  2003 משנת N.R.G-ב והנה כתבה

 משקמי העצירים התגלו כנוכלים
 

נעצרו בחשד שהציגו עצמם בפני שופטים כעובדים בשיקום עצירים  4
 ובתמורה קיבלו עשרות אלפי שקלים

 

  

 

 וולבוביץ-טל ימין
23/2/2003 .2:21 

  

 

 

 
 

 
 

 

ישיבה, מחדל קשה בבתי המשפט: ארבעה בני אדם, בהם ראש 
נעצרו בחשד שהציגו עצמם כאנשי שיקום לעצירים בפני 

 שופטים ובתמורה לכך קיבלו עשרות אלפי שקלים.
  

הפרשה נחשפה במקרה לאחר שהתקבלה תלונה שעציר, 
שצריך היה להיות במעצר בית, נמצא במקום שנקרא "שדות 

  מיכה" באזור בית שמש, ומשמש מרכז שיקום תורני.
  

ידת סיור ואז להפתעת השוטרים התברר כי למקום נשלחה ני
המקום הוא בכלל מבנה נטוש . החקירה שנפתחה על ידי 

. אז המשטרה הובילה לאיש שחתם בערבות לאותו עציר
התברר שמדובר ברשת של מתחזים, שבראשם 
עומד רב ישיבת "אנשי מידות", שהקימו מוסד 

פיקטיבי, שהיה אמור לשמש כחלופת מעצר, אך 
 ובר במוסד שכלל אינו קיים.התברר שמד

  
על פי החשד, ההונאה נמשכה תקופה ארוכה וייתכן שמדובר 

בתופעה בעלת היקף ארצי. החשודים היו מגיעים לבית 
  המשפט, מציגים עצמם

בפני השופטים כאנשי שיקום. בתום התרשמות קצרה, השופט 
  היה חותם על שחרור העצירים למעצר בית.
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שקל  0,111ערבים, קיבלו החשודים מכל עציר תמורת היותם 

שקל מהמדינה כתשלום כיוון שסיפקו חלופה  0,111 -לדיון ו
למעצר. המשטרה מעריכה שהחשודים קיבלו כספים נוספים 

 מארגונים שתורמים כסף לשיקום אסירים.
  

העצירים ישנו בישיבה ברחוב חפץ חיים 
בירושלים, ישיבה שבעבר אירעו בה שני מקרי 

ושאינו נחשב למקום ששופטים היו   צח,ר
מתירים לעצירים לשהות בו. בנוסף נהגו 
העצירים להסתובב באופן חופשי ללא כל 

פיקוח. אחד מהם ,שהורחק מבני משפחתו, 
שאותם נהג להכות, הגיע לביתו ואיים על 

  רעייתו.

 
 

  

    

    

 

 .לצורך ניתוח ראש קשההייתי מאושפזת בהדסה עין כרם  2002בשנת 

 רשתוסיפר לי כי הניגרי היה מעורב בפ הקשר קצין משטראז  יצר איתי 
טיח להם אזרחות בה,ים אהוא גבה כספים מאזרחים אפריק.מרמה חמורה 

 ישראלית וערך לכולם בליפתא טכס ברית מילה.

 

 נגדו מסרתי עדות ארוכה.קיוויתי שהפעם נוכל אולי לפעול 

 .אך דבר לא נעשה

מהאינטרנט למדתי שהוא ממשיך לערוך טקסים שכאלה ומקבל גיבוי 
 מגורמים ישראלים שיש לחקור את האינטרסים העומדים מאחוריהם.

 

למדתי גם מהאינטרנט שאף  הבג"צ דן בבקשה לאפשר שהייתם בארץ  של 
 הניגרים אותם מל.
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 ידידנו טקס ברית מילה לקבוצת ניגרים.המעיין בליפתא כאן ערך 

 אחר כך עשה זאת שוב במוצא
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(15.06.09) 

  
    

  
 

 
 

 
  

 
 השופט א' א' לוי

  
בעקבות דברים שהחלפנו עם בא כוח העותרים, הוא הודיע כי הוא מבקש            

 למשוך את עתירתו, ועל כן אנו מורים על מחיקתה.
  

למניעת כל ספק נוסיף, כי מאחר והצדדים לא טענו לגופה של העתירה,            
טענותיהם, ומקל וחומר ששמורה להם הזכות לפנות לרשות המנהלית שמורות להם 

 בבקשה לרשום אותם כיהודים.
  

ימים מהיום, כדי  06מישראל תעוכב למשך  51-2הרחקתם של העותרים            
 לאפשר להם לכלכל את צעדיהם.

  
 (51.60.61התשס"ט )  ניתן היום, כ"ג בסיון           

 
 

 שאדם זה אינו ממשיך בפעולותיו החמורות.אני מאד מקווה 
 

 

117



 הניגרים מתקפלים

הצליינות הנוצרית הניגרית לארץ הקודש הינה צליינות מבורכת הממומנת על 
כל שנה היו נושרים צליינים רבים שנשארו הייתה ש הבעיה .ידי הממשלה שם

 כאו למטרת עבודה בלתי חוקית.

 גם למנוע נשירה. ךכיצד לא לפגוע בצליינות א "שברנו את ראשינו"

יהם מועדים לנשירה בקשנו האזורים בניגריה שתושבאותם מאחר וידענו מהם 
שלא יגיעו מטוסים חדשים  סיכמנוכמו כן .יגיעו בטיסות הראשונות  שתושביהם 

)המטוסים לא הגיעו בעת ובעונה  כל עוד לא תאושר יציאת הקודמים
.הסכמים אילו עם ממשלת ניגריה הצליחו לפתור כמעט כליל את בעיית אחת(

 הנשירה.

 :נוספת בעיהצליינות ניצלנו גם לפתרון את ה

זו שאם יועלו על המטוס יעצורים ניגרים רבים שהיו מיועדים לגירוש הכר
 ישתוללו כך שלא נמצאה חברה שהסכימה להטיסם.

כי  שתף פעולה עם העצורים והודיעו לנולשלטונות ניגריה החליטו ,לא רק זאת 
לא יאפשרו למטוסים לנחות  ,שלטונות ניגריה ,הם -אפילו נצליח להטיסם

 ארצם.ב

 קבלתי אישור משרד המשפטים לגביו.הגיתי רעיון ש

 

 

 שיצא אחרון העצורים מן הארץ. דאנו לא נאשר כניסת צליינים ע
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 שלטונות ניגריה סרבו.

 לא נכנענו.

לקיים את  שםללחוץ על השלטונות  בניגריה בינתיים החלו הגורמים הנוצריים
 הצליינות המוסלמית הניגרית לערב הסעודית התקיימה.באשר   מסע הצליינות

 העצורים יצאו ומיד החלו טיסות הצליינים. -ה את שלוהלחץ הנוצרי עש
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 מדרום אפריקה מזויפיםדרכונים 

למעשי ותכננו דרכים  חריפים קרימינליים ברחבי העולם ישבו בעלי מוחות
 רווחיהם.הונאה אשר יגדילו את 

רובם נדרשו ניקיון ומלונאות אך  ,אזרחי אפריקה נדרשו לעבודות חקלאות
 להצטייד באשרות כניסה.

 אפריקה. -אחת המדינות שאזרחיה לא היו זקוקים לאשרות הייתה דרום 
 לסוטו ועוד. היו ליבריה, שלא היו זקוקות לאשרות ותפמדינות אפריקה נוס

 כידוע בדרום אפריקה ישנם אזרחים לבנים וישנם שחורים.

 כידוע בישראל קיימת רגישות גבוהה מאד לגזענות על רקע צבע עור.ו

מחפשים ככלל עבודות ניקיון אינם  ,אפילו הם שחורי עור ,קהאזרחי דרום אפרי
בדרכונים , במיוחד ,אזרחי גאנה  אתציידו המבריחים ועל כן   מחוץ לארצם

 לישראל.שלחו אותם ו אפריקאים -דרום

 איני יודעת מהיכן הגיעו הדרכונים.

נרשמו בהם פרטי הזרים שהיה רצון  ,ככל הנראה נגנבו דרכונים ריקים 
 להכניסם ארצה והודבקו בהם תמונותיהם.

לא מעט אזרחים  וארצה בדרך ז להיכנסהצליחו כנראה  עד שעלינו על התופעה
 גנאים.

 אפריקה שנראו חשודים.-כשהבנו את המרמה נותר לנו לבדוק אזרחי דרום 

והכנתי ציקלופדיות ואנספרים ישבתי מול  ט.היה זה עוד לפני עידן האינטרנ
שלא  אפריקה -סדרת שאלות ארוכה שנגעה לפרטים בסיסיים בדרום  לעצמי

 יתכן שמי שמתגורר במדינה זו אינו שולט בהם.

 וכשהגיע אדם כזה שאלתי אותו שאלות וקושיות עד שהודה בתרמית.

 ירות מאד השתכנעתי שהנוסע דובר אמת ואז כמובן הורשה להיכנס.דלעיתים נ
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 הצעת נישואין מפליט וייטנאמי

 להיכנס טנאמייםייוכזכור אישר ראש הממשלה בגין לכמה עשרות פליטים 
 ארצה ולקבל אזרחות ישראלית.

 9191-9199קליטתם התרחשה בין השנים 

 והנה יום אחד הגיעה בקשה מאחד הפליטים .

 להגיע לארץ. להם שנאשר מבקשווילדיו הוא כתב לנו שהצליח לאתר את אשתו 

איך יתכן  ,לדוגמא.בקשנו לקבל הסברים לגביה  .הבקשה הייתה מאד מבולבלת
שיש לו לפתע משפחה כאשר כל העת טען שאינו נשוי ולא היה נשוי ומעולם לא 

 ציין שהיו לו ילדים.

התיק נסע הלוך ושוב ותשובות לא קבלנו ואז קבלתי מכתב שתוכנו היה כזה 
 :בערך

 שלום בתיה. 

 כל הזמן חושב למה את לא מאשרת את הבקשה שלי.אני 

 להתחתן איתי. ת אותי ורוצההבבתיה או ,ואז הבנתי

 שיהיה כמו דוד המלך )אן משהו דומה(. ויהיה לנו ילד בואי נתחתן אז בתיה

 .עימו מאז לא היה קשר נוסף

 

 

 האדם. אלי צפופים כתבגדולים ועשרה עמודים 
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 פליט ויאטנאמי
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 השריף האמריקאי

 יום אחד נכנס למשרד בחור לבוש כקאובוי אמריקני.

 עד כמה שזכור לי בקש לשחרר בערבות אדם שנעצר על פי צו גירוש.

 תמונתו. ווב אמריקאיבקשתי  ממנו מסמך מזהה והוא הגיש לי דרכון 

 והוא סיפר על עצמו במיוחד התעכב בסיפורים על אביו שלדבריו ,אתושוחחתי 
 ם שנהרגו במלחמת המפרץ הראשונה.ימריקאאאחד מההיה 

אך בכל אופן הרגשתי שעלי לבדוק  ומשכנע באופן מושלם אנגלית  דיבר אהו
 הנושא לעומק.

 תוהעברתי הדרכון לבדיקבקשתי שיגיע בעוד מספר ימים  ,לקחתי את דרכונו
 .מז"פ

 .מזויףהדרכון -תוך זמן קצר התקבלה התשובה 

 

 שהוא אפריקני העוסק בהברחות ותיווך.חור תוחקר הסתבר בה

 נשאר ברשותנו. המזויףהדרכון 

 בחור הוצא צו גירוש.הנגד  

 עליואז התברר שצרה נוספת נפלה אך 

אביב לחשבון זה נכנסו  -בתל  קעם הדרכון האמריקאי פתח הבחור חשבון בנ
 כל כספי ההברחות ועכשיו כשהדרכון אינו ברשותו כיצד ישחרר את כספו לפני 

 מהארץ? שיצא
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 מה לדעתכם היה עלי לעשות?

 

 תשובת מז"פ ביחס לדרכון
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 התלבטות קשה

 

 נערת ליווי גורשה מהארץ.

 כעולה חדשה. ובפרטים זהים חזרה בחורה בשם זהה לאחר מספר חודשים

 נם זהה אך התמונה שונה לחלוטין.מהשם היה או

 העולה הכחישה שהייתה אי פעם בארץ.

 חור ישראלי נחמד.בו התלווה אליה נכשבאה אלי

 .והם עומדים להינשא השניים ספרו כי הכיר אותה בחו"ל

 כשמסרנו התמונות לבדיקה התברר כי מדובר באותה בחורה.

ניתן  החלטתי למסור לבדיקה מאחר והבנתי עוד לפני התקופה הביומטרית כי
 כאשר להשוות נקודות דמיון בפנים אפילו התמונות נראות שונות לחלוטין וכך

הדמיון  וראיתי -המרחק בין האף לפה  ניים,בדקתי את המרחק בין העי
 החלטתי להעביר לבדיקה מקצועית.-המוחלט

 

 

 

זכאותה לעלייה העלתה כי הבחורה יהודייה וזכאית לעניין לעומק נוספת בדיקה 
 שבות.
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ליווי הכירה כאן את הבחור  לא נותר לנו אלא לשער שהבחורה הגיעה כנערת
ה עכשיו עושים השניים הכל כדי להסתיר ממשפחתו את העובדהישראלי ו

 שהייתה כאן ועבדה כנערת ליווי.

 .בעתידםלא לפגוע זאת כדי 

הסברתי להם שלא יתכן שיסתירו עובדה כה ברורה אך הם היו אומללים מאד 
 ודבקו בגרסתם.

 האם יש מקום להתעקש? עצרתי וחשבתי

הרי הרי היא זכאית לאזרחות בזכות עצמה.  ,הרי הבחורה לא שינתה פרטיה
הרי היא וחברה ליווי אינה פוגעת בזכאותה לעלות, עצם עבודתה בעבר כנערת 

 אמלל צעירים והורים.נ רק ? תעקשנמה נשיג אם  -עומדים להינשא

 החלטתי לשלוח אותם לדרכם .

 .הייתי שלמה עם עצמי
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 התמחות בבוטניקה

 .הגיעה למשרד בקשה להכרה בנישואין ולקבלת מעמד עקב כךיום אחד 

 .ל"ישא לפי הטענה לחברתו שאליה היה קשור עוד מחונבחור ישראלי 

 ל בהם נראים בני הזוג בעבר."בקשתי לשלוח אלינו צילומים מחו

 ואומנם קבלנו תמונות .

 ובתסרוקות אחרות. בני הזוג במעילים כבדים 

 מה עושים עם תמונות אלה?

בגן היה הרדוף עיקרי ציבורי הצמח ה -הן צולמו בגן, הסתכלתי היטב בתמונות
 הנחלים.

אני חובבת צמחים וביתנו מלא ספרים )ושוב אינטרנט עוד לא היה ומאחר 
פתחתי את הספרים וגיליתי שצמח זה אינו גדל באיזור -לפחות לא אצלנו(
 הזוג.בני  על ידי המגורים הנטען 

הבוטני בירושלים והצגתי לו את  -התקשרתי למנהל הגן ,רציתי להיות בטוחה 
 השאלה וגם תשובתו הייתה זהה.

הבחור הוא בעל  כי, ,לאחר בדיקה נוספת והסתבר הודענו לזוג את תשובתנו
 .מכון ליווי

וביקש על הדרך להסדיר  את הבחורה לא הכיר הוא הביא אותה לעבודה אצלו 
 .לה מעמד ולקבל גם את זכויות העולה שלה

 

 הרדוף הנחלים
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 :הכניס נערות ליווי נוספות ויש לו סיבה לכך "בעל"ה-5991-ספטמבר 
"בקרוב יהיה הסכם שלום עם סוריה ויהיה צורך בהרבה מכוני ליווי ליד 

 "הגבול
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 ילדי עובדים זרים.

צ שאפשר לנו "בתקופת כהונתו של חיים רמון כשר הפנים קבלנו פסק דין של בג
)שהייה ארוכה לל סיבות שונות.גלהרחיק מן הארץ משפחה זרה עם ילדים  ב
 שלא כחוק, כניסה בדרכונים מזויפים ועוד(.

צ מתרשמים מתקופת שהותם של ילדי "יחד עם זאת הבחנתי ששופטי בג
 זרים בארץ.ה

פניתי לשר הפנים הודעתי לו על כך ובקשתי החלטתו לגבי מקרים שאתקל 
 בהם בעתיד.

 ,תוך כמה דקות הודיע לי רמון כי אל לילדי זרים שבגרו בארץ  )דהיינו גדלו כאן
 ( להיות מגורשים מכאן .81למדו כאן ועברו את גיל 

להורים השוהים כאן  שאין לו כל סימפטיה להוריהם ואין לתת יחד עם זאת אמר
 שלא כחוק כל מעמד.

זמן לא רב לאחר מכן התקיימה ישיבה בכנסת בנושא עובדים זרים שם הודעתי 
 .התקבלה על דעת המשתתפיםההחלטה את החלטתו של השר. 

 רמון עזב את תפקידו והשר אלי ישי החליט שלא לקיים את החלטתו של רמון.

העניינים החלו להתדרדר הוגש בג"צ ובסופו של עניין לא רק שניתן מעמד 
 .נטויהגם לבני משפחותיהם ועוד היד אלא ניתן  –לילדים כולל ילדים קטנים 

כי עקשנות , צריך לדעת להיות הגיוניים בתחילת הדרך- ונייםצלקח טוב לקי
 .מביאים לתוצאות הפוכות ממה שחשבת וקיויתוקיצוניות 
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 דברים שאמרתי בכנסת בהתאם להנחיות שקבלתי משר הפנים רמון.

 הדברים התקבלו על דעת המשתתפים, אלא שאז הופסק הנוהל על רקע
המאבק נגדי ומי שלא רצה את הצעירים עליהם דברתי  נאלץ לקבל משפחות 

 שלמות ,הורים וילדים ואחים.
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 צ"חקירה נדירה בבג

שנגעו למחלקה לאשרות התנהלו משך  םכמעט כל הדיונים המשפטיי ,כאמור
 צ ."מול בג- עבודתירוב שנות 

 .צדדיםקירתם של הם בבג"צ הינם קצרים ואינם כוללים חהדיוני

הגישו בקשה לקבלת אשר  בעלה הישראלי בשה זרה ויאנגע באחד המקרים 
 .נישואיןבעקבות  מעמד

 סירבנווהשתכנענו כי מדובר בקשר פיקטיבי ועל כן  היטב את הבקשהבדקנו 
 אותה.

 צ."בני הזוג עתרו לבג

כי אומנם נישואיה היו  ניהתוודתה בפו האישהיון הגיעה למשרדי דלפני ה
 פיקטיביים.

היר המפרט את השיחה צים וצרפנו תצ"הודעתי על כך מיד למחלקת הבג
 .האישהשהייתה ביני ובין 

רא היא לא אמרה לי בהודיעה האשה כי לא היה ולא נ שהתקיים אחר כך בדיון
 "וכנים עד למאד. אמתייםנישואיהם ,ומה פתאום "אני משקרת . דבר 

 ואז החליטו השופטים שגם אני וגם הבחורה נחקר.

בסיום החקירות הודיעו השופטים שהם מקבלים את עדותי והורו לפתוח 
 י הזוג.בחקירה בגין בדוי ראיות נגד בנ

 83הייתה לפני  בבג"צ צים הודיעו לי שהחקירה האחרונה לפני"במחלקת הבג
 שנים.

 לעולם לא אדע מדוע פעלה האישה כפי שפעלה.
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 חלק מתצהירי לבית משפט המספר על ההתוודות של הבחורה

 

134



 ~ ,בג"צ 3737878 - בנג'מין טויה בויה ואח' נ' משרד הפנים

3737878בג"צ    
5935878בשג"צ   
57/5878בשג"צ   

793879בשג"צ   

 בנג'מין טויה בויה .1
 מרינה רזומובסקי .2
 ~ ,נגד

  ,משרד הפנים

 ~ , בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

[2.8.94] 

 השופטים צ' טל ,י' קדמי ,ש' לוין לפני

 בשם העותרים - סימקין עו"ד בקשה למתן צו על-תנאי
 בשם המשיב -  יוכי גנסין עו"ד

 

 תמצית פסק הדין
2/8/94  

 . "שמענו את העתירה כאילו כבר ניתן עליה צו על-תנאי והרשינו לקיים חקירה חלקית על התצהירים
 אנו מעדיפים את גירסתה של גב' כרמון על פני גירסתה של העותרת השניה".

השופטים השתכנעו כי מדובר בנשואים פיקטיביים מעבר לכך ביקשו 
להעביר עותק מפסק הדין ליועץ המשפטי לממשלה כדי לערוך חקירה על 

 בידוי ראיות.

 העותרים חוייבו גם בתשלום הוצאות בסך 91,111 ש"ח
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 טוטו תמוז

 
על ידי  ללא מעורבות רשויות הרווחה, אופן פירטיבילד אפריקאי חמוד אומץ 

 אזרחית ישראלית שהתאהבה בו.

 ן שלוש כאשר הבקשה הגיעה אלי.כבהילד היה 

ילד חמוד  ם.קיחדר יפה גדוש במשח יחד עם הבקשה הגיעו גם הרבה תמונות.
 ומאושר.

הבקשה הייתה לתת לילד ,תנו ינהסברים ברורים בקשר למהות הבקשה לא 
 מעמד בישראל על מנת  שיזכה בכל הזכויות.

 משפט. -בקבלת אפוטרופסות מבית  ההתניתי טיפול בבקש

שיש לבדוק מיהם הוריו. מה מעמדם בארץ מהי  הסברתי כי מדובר בקטין
 טפלים בו ועוד שאלות רבות אחרות.הסיבה שאינם מ

 .צו אפוטרופסות לא נמסר 

שניתן לו  הצטיינותו בספורט הביאה לכך  והגיע לבגרות הילד גדלעברו שנים 
 מעמד בישראל.

 אז כבר לא היה קטין ולא היה  זקוק לאפוטרופוס
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 ועדת חריגים בשירות התעסוקה לאישור עובדים זרים.

כנציגת המשרד  לאשרות נשלחתיחלקה מב זמן לא רב לאחר תחילת עבודתי
 המלצות להעסקת על מתן  התעסוקה שהיה ממונה אז -חריגים בשרות  לוועדת

 עובדים זרים.

וסברתי שאם נשלחתי כדי לייצג את המשרד אמורה  חדשהעובדת הייתי עדיין 
 דעתי להשפיע על מתן ההחלטות.

מתן לגיטימציה להחלטות שנראו  אלא שאז הבנתי כי כל הרעיון בשיתופי היה
 ניי תמוהות.יבע

 ,במפעל פיליפיניים לעבודהשני עובדים בקשה ל לוועדההובאה  מסויםבמקרה 

תוך כדי הצגת המקרה התקשרתי לביתו הפרטי של אותו תעשיין ושוחחתי שם 
 .וילה הפרטית שלוופרו על עבודתם בישסעם הפיליפינים 

הבקשה ואולי גם לנקיטת של  מידירוב יהודעתי זאת לחברי הועדה וציפיתי לס
מהאנשים אולם במקום זאת זכיתי למבטים מוזרים  -התעשיין אמצעים נגד

 .אושרה והבקשה

ולא אסייע בעקיפין לקבלת  בוועדהאחרי מקרה זה הודעתי שלא אשתתף יותר 
 לא נשלח עובד אחר במקומי. הזה. לשמחתיהחלטות מן הסוג 

הפנים הוא  בלבד ומשרדמאחר והחלטות שרות התעסוקה היו בגדר המלצות 
לא פעם לשיקול נוסף המלצות  החזרנו -העבודה זה שהנפיק את אשרות 

בי עובדים הסברים לג גם בקשנוכך  למשל.  כמו נהגים נראו לנו מוזרותש
מסיבות  -אנשי חברה ושועלי  ,בציבור תנו למעסיקים מוכריםיסיעודיים שנ

 שעות עוררה גיחוך. 42שעצם המחשבה להציגם כנזקקים לסיוע של 

 החמור היה שרופאים ידועים ומוכרים המליצו על הבקשות.

ואודה לממונה עלי דאז שהזמין למשרדו מעסיקים שזכו לאישורים והודיע להם 
 שור לא יינתן למרות האישורים הרפואיים שהציגו.שהאי

 .ואתאר לעצמי שבחוגי החברה הגבוהה לא נהנינו מאהדה כלשהי
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 יוסי שריד

 

יוסי שריד יזם את הצעת החוק להענקת אזרחות להורי חיילים גם אם ההורים 
אינם זכאי שבות )לדוגמא אב שנפרד מהאם זכאית השבות כאשר האב עצמו 

 (אינו זכאי.

 אומר את האמת הצעת חוק זו הטרידה אותי.

מוש במסמכים יחששתי ממקרים של משפחות גדולות שעלו ארצה על סמך ש
הגירוש  וסכנתשכדי להסיר מעל ראשם את אימת ביטול האזרחות  מזויפים

 ידאגו לכך שאחד מילדיהם יתגייס.

 בתקופה זו היו כל כך הרבה בעיות מסוג זה שלא ניתן היה להתעלם מכך.

 מצאתי הזדמנות ושוחחתי על כך עם מציע החוק.

 עלה במרמה.בלי היסוס הוא הודיע לי שאינו מתכוון כי החוק יחול על מי ש

 לצערי לא הצלחתי לגרום לכך שסייג זה יוטמע בחוק.
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 יש גם תשבוחות

 

 לי הרבה נחת. וכמו זו גרמ ותקטנ ותכתב

מספורטאים שזעמו מאד על הבאת ספורטאים  מאד כך גם קבלתי תודות רבות
 זרים שתפסו את מקומם.

מליניאק אריה יום אחד התעוררתי וראיתי כותרת בעיתון לכתבה קצרה של  
 "תחזקנה ידייך גב' כרמון"

ומבינים את התועלת  ישמזדהים עם מאמצישקיימים לא מעט אזרחים הבנתי 
 שבהם.

 מכך התעודדתי.

ארגון אומני ישראל והמוסיקאי דן  -מילותיו של שייקה לוי מטעם   אמ"י -כאן
 גוטפריד.
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 סללתי כבישים ייבשתי ביצות

 

זר של אזרח ישראלי לנו להכניס כל בן זוג  פשרישא צ סטמקה "עוד לפני בג
התחלנו   -זרחות ישראלית אלהליך מדורג בן מספר שנים עד שנעניק לו 

 ,להשהות את מתן המעמד לתקופה של שנה בערך על מנת שנוכל לחקור
 לבדוק ולהימנע ממתן אזרחות לבני זוג פיקטיביים.

לשכור  מסוימיםרה לנו במקרים שעדנה ארבל אי-פרקליטת המדינה דאז 
להוכיח כי אומנם מדובר בנישואים  שירותיו של משרד חקירות שיסייע לנו

 .פיקטיביים 

אז היינו פונים אליה בבקשה מפורטת ולאחר שהתקבל האישור היינו מעבירים 
 ה למשרד חקירות שעמד במכרז מסודר.המקר

 בעצמנו.פיקטיביות הנישואים  אך בדרך כלל הצלחנו להוכיח 

ה לשנישא לאזרחית זרה אשר קב יום אחד הגיע אלינו אזרח ישראלי מבוגר
 אשרה זמנית לשהייה בארץ בת  שישה חודשים.

"אני הייתי  מידיתאזרחות ישראלית  אשתוקש עבור יהישראלי נכנס אלי וב
סללתי כבישים מגיע לי שאשתי תקבל אזרחות  בשתי ביצותי"אמר  "חלוץ

 ."מידית

 ,כדי שלא יפול קרבן לניצולו אמרתי לו שהעיכוב הוא גם לטובתו אתוברתי יד
 קצת . העדיף שנחכ

 הוא התעקש ומדי כמה ימים הגיע למשרד ודרש.

שה טובה יא,ין דאז מנהל מינהל האוכלוס תיום אחד נכנס לחדרה של מזכיר
 .מידיאישר הענקת אזרחות באופן  היא נכנסה למנהל וזה,ורחמנית 

 עברו מספר ימים ושוב הגיע האדם לחדרי.

 אמר לי. "שמעי"

אני הייתי חלוץ סללתי כבישים יבשתי ביצות קחי את אשתי תגרשי אותה מהר "
 ."מהארץ

 שאלתי אותו. ?"מה קרה"

היא יודעת שאני שומר  ,התחילה להתעלל בימרגע שקבלה את האזרחות היא "
 ."פתחה את המקרר ואכלה אותו מולי וות אז היא קנתה חזיר וביום כיפורצמ

140



 .אמרתי לו "מאוחר מדי"

 

 

 ייבוש ביצות
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 עופר לוי ומומין ססלר

 .פרשה מטרידה מאד יאפרשת עופר לוי ומומין ססלר ה

נגן תורכי ידוע ומוכר בארץ מופיע כאן ומשתף פעולה זה שנים עם  ,מומין ססלר
 הזמר עופר לוי.

על  אשתו ועופר לוי ניסו להונות את רשויות המדינה ,מומין ססלר -על פי החשד 
 .באזרחות ישראלית במרמה.)בשלב ראשון(  מנת שאשתו של ססלר תזכה

מומין נפרד פיקטיבית מאשתו הטורקיה וזו מיהרה להינשא פיקטיבית לאזרח 
 ישראלי כדי לזכות באזרחות.

בעלה  דני,מומין אשתו וילדיהם המשיכו לחיות ביחד כשמומין מתחזה ל
 שה.ישל הא הפיקטיבי הישראלי

באישור פרקליטת  המשרדהמרמה התגלתה בעקבות חקירה פרטית שערך 
 המדינה דאז עדנה ארבל.

לפעול  התבקשהמשטרת ישראל  ,נדרשו לעזוב את הארץמומין ססלר ואשתו 
 נגד עופר לוי שהציג מצג שווא בפני אנשי משרד הפנים.

 

. 

שהייתו של ססלר בארץ  כדי לאפשר  מאחורי הקלעים גורם מסויים  פעל האם 
 .הזמר עופר לוי?.וכדי למנוע העמדתו לדין של 

 

142



 

143



 קבוצת הכדורגל ממרוקו

ות עובדים זרים צבארצות העולם וחשבו כיצד לארגן קבו "חכמי הדור"ישבו 
 .הרווח גדול יותרך האנשים גדול יותר כ רראל שהרי כמה שמספששיגיעו לי

 יומ נשות טייסים קבוצות מדענים, ות ספורט,צקבובאופן פיקטיבי וכך התארגנו 
 לא.

שכבר קודם ניסתה לקבל  כדורגל ממרוקולילה אחד הגיעה לארץ קבוצת 
 לא קבלה.דרכנו ואשרות כניסה 

מסתבר שאנשי הקבוצה קבלו אשרות באופן בלתי ברור בנציגות הישראלית 
 תומכים ולוחצים לכניסתם.מוכרים מאד ברבאט כאשר גורמים ישראלים 

לאחר לי היה ברור שמדובר במעשה מרמה אלא שלא ניתן היה לסרב כניסתם 
 וכחות ברורות לכך.הללא  -הוענקו להם אשרות כניסה שכבר 

 ג שיעכבו אותם עד למחר בבוקר."הודעתי לנתב

 ג כדי להדריך בקרי גבול חדשים."למחרת הייתי אמורה להיות בנתב

 ג בקשתי לראות את הקבוצה והמלווים."כשהגעתי לנתב

דרכונים ספורט ברמה הגבוהה ביותר מחזיקים בידם  -בגדי  םכולם היו לבושי
 חדשים.

 ג דובר ערבית מרוקאית."עובד בנתב חיפשתי

 היה לא קל.

לחפש אך המשכתי  ,הודות בכך שהם שולטים בשפהכנראה לאנשים התביישו 
 ומצאתי.

הכנסתי את החיילות לחדר הלימוד ובקשתי   - מאחר והייתי אמורה גם להדריך
 ו לחדר נפרדשלאחר התחקור יועבר כשאני מבקשת רלהכניס אדם אדם לתחקו

 .על מנת שלא יוכלו לתאם תשובות

בקשר ,אך שאלתי שאלות בקשר לתפקידים בקבוצה  -אין לי מושג בכדורגל
 היכן נערכו. התוצאותמה היו  ,היכן היו,למשחקים האחרונים 

 .לשנייה שדמתהכמובן שלא הייתה תשובה אחת 

 . האנשים הוחזרו למרוקו

 הייתה זו הדרכה  "און ליין".
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שגבו  תביעה גדולה נגד הנוכלים. םמהעיתונות למדנו כי במרוקו הגישו התיירי
מהם סכומים עצומים כדי להכניסם ארצה על מנת שיעבדו כאן באופן בלתי 

 .חוקי

השמות היו בידינו ,הועברו למשטרה  לנוכלים במרוקו היו גם שותפים ישראלים
 אך דבר לא נעשה.
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 פרשת מוסא טוגו

 .מדובר היה בפרשה עקרונית 

כיצד יש לנהוג לגבי אדם שאין יודעים את זהותו ומאחר וכך אין אפשרות 
 להרחיקו למדינתו.

סיפר סיפור מסובך  אלאנשי המשטרה הו, מוסא טוגו ישב תקופה ארוכה בכלא
 ו שלא היה קשר בינה ובין המציאות.לגבי זהות

 שר הפנים באותה התקופה היה נתן שרנסקי 

 בנושא. הכינס השר ישיב כשהתגברו הלחצים לשחרור

מאחר והייתי בטוחה שסיפורו של טוגו אינו אמיתי ומאחר וחששתי שאם 
ישוחרר ישתמשו רבים בדרך זו של הסתרת הזהות האמיתית כדי להשתחרר 

מספר ימים על  בקשתי מהשר אורכה של ,ץ ללא הגבלהבארשאר ימהכלא ולה
 מנת לדרוש חקירה נמרצת לגילוי הזהות.

 יום לאחר מכן התאבד טוגו בתאו.

 .האמתית את זהותו יומיד אחר ההתאבדות מסרו חבר

הסתבר שמדובר באזרח ניגריה שהיה מעורב בענייני סמים וכנראה חשש 
 לחזור לניגריה.

אין ספק שטוגו לשגרירות  למשרדנו הגיע איש השגרירות הניגרית שסיפר לי כי
 לא התאבד כי אם נרצח.

 הפרשה נשארה עלומה.

טוגו נקבר בירושלים בבית הקברות המשיחי שליד בית הקברות הטמפלרי 
 נית.במושבה הגרמ

 

 ת הקברות המשיחי ברחוב עמק רפאים בירושליםבי
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 עיתון "הארץ"
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 משנה מקום מפסיד מזל

ת ואת שיטבצורה מסיבית,  ,ס לארץיהיה הראשון שהכנמנשה  -דין בן העורך 
 את שני בני הזוג לצאת מן הארץ. והנישואין האזרחיים שלא חייב

 שיטת נישואי פרגוואי. הייתהשיטת הנישואין הראשונה שהכניס 

על פי השיטה שהייתה מוכרת בפרגוואי ניתן היה להינשא בפרגוואי במעמד צד 
 וכחות אף אחד מהצדדים.נוקודם לכן אפילו ללא אחד 

 לפרגוואי סעהיה הישראלי נו ,והחליט להינשא זוג מעורב שישב בארץ ,דהיינו
כאשר הוא אינו בטוח  נישואין מבלי שבן הזוג הזר יצא -וחוזר משם עם תעודת

 רשה לחזור למרות נישואיו.שיו

שסורבו ובן מנשה היה  םכמובן שרבים מנישואים אלה היו נישואים פיקטיביי
 צ נגדנו."עותר לבג

מנשה שלא היה מרוצה  -עבר בית המשפט העליון למשכנו החדש ובן  אז
מאז ששיניתם  ?"מה קרה לכם מתוצאות עתירותיו הפטיר פעם לעבר השופטים

 "התהפכו.ההחלטות שלכם ,מקום 

 

 

 המומחה לנישואי זרים וישראלים - עוה"ד בן מנשה
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 קזינו

שהיו  שנגעו לאנשי צוות של ספינות בשנות התשעים התחלתי לקבל בקשות
 אמורות לשוט במפרץ אילת.

יטוריאליים של רהמשייטות מחוץ למים הט תיור היו שמדובר בספינות הטענות
 ישראל וכמובן לא נרמז אפילו שמדובר בספינות קזינו.

נעניתי לבקשות שונות יני זוכרת את הפרטים אך זכור לי בוודאות כי לא א
לדוגמא לא הסכמתי להתיר את ירידת אנשי הצוות  .שנועדו לאפשר הפעילות

לאחר שהוברר כי לכל אנשי הצוות דירות שכורות באופן קבוע לחוף מדי יום 
 באילת.

טענתי אז כי לתפישתי אם העובדים מתגוררים בישראל עבודתם אמורה להיות 
 .מתואמת עם שרות התעסוקה

הנושא דורש בדיקות רציניות וכי מאחורי הבקשות מסתתרים עניינים הבנתי ש
 שלא היו ברורים לי.

 לאחר תקופה מסוימת פסקו הלחצים.

לישיבות בנושא  הוזמנתי מסויםזכור לי שהנושא הגיע לדיונים משפטיים ובשלב 
 .והצעתי כמה הצעות
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 שעור ראשון בנושא ניצול עובדים

 

בתקופת עבודתי הראשונה במחלקה לאשרות נשלחתי על ידי מנהלי לתחנת 
שמעסיקיה התלוננו על  כדי לברר נושא מעצרה של בחורה פיליפינית המשטרה

 בריחתה מביתם ובקשו לגרשה מן הארץ.

מסוגים שונים ן להעיר שמשך שנים היינו אנו עצמנו ולא בתי דין למשמורת אוכ
 אמורים לבדוק כל מקרה בעייתי וכל ערעור על הוצאת צו גירוש.

 הגעתי למשטרה והתחלתי לבדוק הסיפור.

 ת תינוקות.ייהתברר כי הפיליפינית קבלה אישור לטפל בשליש

 

הייתה לה מיטה בסלון הבית ללא כל פינה פרטית והוטל עליה לבצע את כל 
 ות.עבודות הבית מלבד הטיפול בתינוק

וזה ביקש דין שעזר לה לצאת מן הבית -כשהתמוטטה מצאו חבריה עורך 
 למצוא לה מעסיק אחר.

למרות השנים שעברו אני זוכרת היטב מה אמר למעסיקים קצין המשטרה 
 שהיה נוכח במקום.

 אתכם צריך לעצור על התעללות".?"להעניש את הפיליפינית אתם רוצים 

 דה אחר.ררה ונמצא לה מקום עבוהעובדת שוח

משך שנים עקבתי בהערכה רבה אחר התקדמותו של קצין המשטרה הרגיש 
 והשפיע עלי מאד. והחכם שהיה מורי הראשון
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 קהילת השחורים העבריים

 

 

 כתבתו של יאיר שפירא שאומרת הכל

אני רואה לראשונה את כתבתו של יאיר שפירא  -7102 -רק עתה
מכילה חלק גדול מן  שפורסמה בעיתון "מקור ראשון" .הכתבה מכילה 

החומרים שהעברתי בשעתו לכל הגורמים במטרה למנוע מתן אזרחות 
 לראשי העדה .

, שיחות עם אנשי השגרירות משך שנים שהעברתימכתבים רבים 
 -האמריקאית ואינטרסים זהים אצל האמריקאים המפורטים בכתבה

הביאו לכינוס ישיבה במחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים אליה 
הוזמנתי  יחד עם  אנשי משטרה ופרקליטות, כולל ראש אגף החקירות 

 במשטרה.

והוכחות לפעילויות  טיפלתי בנושא זמן רב אספתי תיק עב כרס
 החמורות המתבצעות על ידי ראשי העדה .

 גם איש השגרירות הגיע עם ארגזים מלאי חומר.

 הוחלט לטפל בנושא .

 לתדהמתי הוברר כי השיקולים הפוליטיים היו חזקים יותר.

השר פורז קיבל ממני מכתב מפורט אך התעלם ממנו  ועד כמה שזכור 
 .רות אך ראו תגובתו בכתבהלי קבל לשיחה גם את אנשי השגרי

סברתי כי אין מקום  להעניק מעמד לראשי העדה לפני שתערך חקירה 
 מקיפה לגבי העבירות שבוצעו לכאורה על ידם. 

 כל זאת לא נעשה.
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 להלן כתבתו של יאיר שפירא

 
לשולחנו של שר הפנים, אברהם פורז, הוזרמו דו"חות מהשגרירות האמריקנית בישראל המתריעים 

קשרים מפוקפקים של קהילת הכושים העבריים מדימונה עם גורמים עבריינים וארגונים  על
אנטישמיים בחו"ל. מסיבה לא ברורה מגלים נחישות בלשכת השר לקדם את הליך קבלת האזרחות 

  הישראלית לחברי הכת
 
 
 

  מאת:יאיר שפירא
  , ה' באב תשס"ד7112ביולי  72
 
 
  עמי קרטר. צ:מאיר אזולאי-בן
פני כשנה נחת בישראל מטוסה של הזמרת האמריקנית שחומת העור וויטני יוסטון. הזמרת ובעלה ל

בובי בראון מיהרו ושמו פעמיהם אל העיר דימונה לפגוש במארחיהם, הכושים העבריים. הביקור 
תוכנן לפני שנים רבות, אך עיתויו היה מושלם. בהנהגת הכת ידעו כי השעה יפה לקבלת האזרחות 

לית, שעליה הם נאבקים שנים רבות, וחשו כי דרוש עוד מאמץ אחרון, הפקה מרשימה אחת, הישרא
כדי להגיע ליעד הנכסף. הם לא טעו. ראש עיריית דימונה, גבי ללוש, נחוש להתאבק באבק הכוכבים, 
קיבל את פניה של הזמרת וליווה אותה למקום משכנם של חברי הכת. הוא התכבד להציג בפניה את 

הדיור הגדולה שהוכנה בעבורם. אך לא רק ראשי העיירה הדרומית, גם ראשי השלטון  תוכנית
בישראל הפגינו מידה לא מבוטלת של פרובינציאליות אל מול הכוכבת הגדולה, וראש הממשלה 

בכבודו ובעצמו התפנה להיפגש עימה ואף זכה ללחוש באוזניה כי בני חסותה עומדים להפוך, בקרוב 
  ן המניין.ממש, לישראלים מ

 
ראש קהילת הכושים העבריים באטלנטה אמר באסיפה סגורה כי קיימת תוכנית להשתלט על מדינת 

ישראל בעזרת נשק שיתקבל מאש"ף. על פי התוכנית, כאשר תפרוץ מלחמה נוספת בין ישראל 
  לשכנותיה והגברים יילקחו לחזית ינצלו בני הקבוצה את שעת הכושר

רי הכת קידם במרץ שר הפנים אברהם פורז. ל'מקור ראשון' נודע כי על את היוזמה לאזרוחם של חב
שולחנו של השר נערמו דו"חות מהשגרירות האמריקנית המתריעים על קשריה המפוקפקים של הכת 

עם כנופיות עברייניות וארגונים גזעניים ואנטישמיים בחו"ל. אך להיטותו של השר וביקורה של 
שכחה הצהרתה הכנה של יוסטון כי היא עומדת לבנות בית בדימונה, הזמרת הכריעו את הכף. טרם נ

וכבר הפכו הכושים העבריים לכמעט אזרחי ישראל. השר העניק להם מעמד של תושבי קבע ובתוך 
שנתיים הם יוכלו להגיש בקשה לקבלת אזרחות. כדי לדחות את הבקשה הזו יש צורך לקבל את 

  אישור בית המשפט.
 

  גורו כריזמטי
פרסם העיתון 'שיקגו טריביון' סדרת כתבות על שורה ארוכה של הונאות שבוצעו  0722פריל בא

באזור באותה תקופה. רשימת העסקים שנפגעו היתה ארוכה: בנקים, מרכולים גדולים, חברות 
מיליון דולר, סכום גדול גם בימים אלו,  01-תעופה וחברות כרטיסי אשראי. היקף ההונאות נאמד ב

אי, שהתמקדה בקהילה -בי-ה מרשים הרבה יותר. כתבי העיתון הלכו בעקבות חקירת האף' הי22-שב
  , הכושים העבריים. The Black Hebrewsמשיחית בשם 

מתוכה היו בעלי עבר פלילי  01איש.  0,111קהילת הכושים העבריים בשיקגו מנתה באותה תקופה 
יה לתוך עסקים עתירי מזומנים, מרשים. בחקירה התגלה כי הכנופיה נהגה להחדיר את אנש

ובעזרתם, תוך ניצול מידע פנימי ושיתוף פעולה של החפרפרת ששתלו, להוציא במרמה כספים 
רבים. על פי תחקיר ה'שיקגו טריביון', הפשעים נעשו בעידוד אנשי הקהילה כדי לעזור לקבוצה 

שחורי עור אמריקנים, התיישבותם של צאצאי העבריים האמיתיים,  -להגשים את ייעודה המשיחי 
בארץ המובטחת. את אחד ממקרי ההונאה הצליחו חוקרי המשטרה לפענח בעזרת מצלמת ביטחון 

נסתרת, שהותקנה בחנות תכשיטים. המצלמה תיעדה חמישה מבני הקהילה שפדו צ'ק מזויף בחנות. 
ו לרכוש משניסו שלטונות ארה"ב לעצור את החמישה התברר כי הם יצאו מהמדינה, לאחר שהצליח

  כרטיסי טיסה בכרטיסי אשראי מזויפים ולטוס לישראל.
שנה שמע גרסון פרקר קול המבשר לו על ייעודו הגדול. פרקר, בן העדה הבפטיסטית,  22לפני 

התגורר באותה תקופה באחת משכונותיה הדרומיות של העיר שיקגו. "הגיע זמנם של צאצאי בני 
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. 72-ם, לשוב למולדת אבותיהם", בישר הקול לצעיר בן הישראל האמיתיים, שחורי העור האמריקני
פרקר הכריזמטי גיבש סביבו קבוצה של צעירים שדבקו בתורתו. הוא הוביל אותם למדינה 

  האפריקנית ליבריה, שם שיננו הצעירים את תורתו וטיהרו את עצמם לקראת העלייה לארץ ישראל.
חלקם נכנסו כתיירים, אחרים הזדהו כיהודי ' הגיעה לארץ מליבריה הקבוצה הראשונה. 97בשנת 

אתיופיה. שנה מאוחר יותר הגיע הצטרף גם פרקר, שנחת בארץ בראש קבוצה גדולה כשהוא מכריז 
על ייעודו. השלטונות בישראל עמדו נבוכים והעניקו לאנשי הקבוצה אישורי שהייה זמניים, שחודשו 

 0,011הנתונים הרשמיים היום מלמדים על  .01-בני הכת נספרו בישראל בשנות ה 211שוב ושוב. 
  נפש. 2,111-בני הקבוצה, אך ההערכה מדברת על לא פחות מ

 
  להשתלט על ישראל במלחמה

אי בקשר לפעולותיה -בי-במשך כל השנים נשמר קשר מודיעני הדוק בין משטרת ישראל לבין האף
מיוחד. על פי הנתונים היו , לא היה מעודד ב21-של הכת. המידע, שהחל לזרום מראשית שנות ה

אנשי הכת קשורים לכנופיות פשע בשיקגו, באטלנטה ובדטרויט. שליחיו של גרסון עמדו בראש כמה 
  מהן, שמתמחות בזיוף והונאה.

גם יחס עוין של הכת אל מדינת ישראל עולה מהדו"חות. ראש קהילת הכושים העבריים באטלנטה, 
ה סגורה כי קיימת תוכנית להשתלט על מדינת ישראל נטען במידע שקיבלה המשטרה, אמר באסיפ

בעזרת נשק שיתקבל מאש"ף. על פי התוכנית, כאשר תפרוץ מלחמה נוספת בין ישראל לשכנותיה 
והגברים יילקחו לחזית, ינצלו בני הקבוצה את שעת הכושר. "ישראל היא מדינה שלנו ומגיעה לנו 

"הכושים העבריים הם בני ישראל האמיתיים, ולא ליהודים", נימק האיש את התוכנית ההזויה, 
היהודים הם רמאים וגנבים, הם בני עשו". דו"חות ביטחוניים שהתקבלו באותה תקופה אכן הצביעו 

  על קשר בין חברי הכת לגורמים עוינים ובתוכם אש"ף.
מיליון,  ישראליים היו גם נחלתו של גרסון עצמו באותה תקופה. "אולי שני-ביטויים אנטישמיים ואנטי

אולי רבים הרבה יותר יבואו לישראל, כדי לחלץ את ארץ ישראל מידי היהודים, שכן אלוהים פקד עלי 
'. שנה מאוחר 20בשנת  Baltimore Sun-להשתלט על מדינת ישראל", טען גרסון באוזני כתב ה

ת יותר הוא פנה למזכיר האו"ם דאז, קורט ולדהיים, במחאה על תמיכת הארגון בהקמת מדינ
  ישראל.

' המאשים את יהודי העיר 22', פרסם מאמר בשנת Sunday Sun Timesביטאון הכת בשיקגו, '
בתאוות בצע ובניצול האוכלוסייה הנוצרית. "הכסף הוא האלוהים של החוטאים, הכלבים היהודיים", 

נאמר שם. תחת תמונתו של ראש הממשלה, מנחם בגין, שהופיעה באותו ביטאון, הושם הכיתוב 
  'רוחו של היטלר'. בכל אותה תקופה המשיכו חברי הכת בארץ לדרוש מעמד של קבע בישראל.

' נחלץ חבר הכנסת ז'אק אמיר, שכיהן באותם ימים כראש עיריית דימונה, לעזרתם של 20בשנת 
אנשי הכת והעלה שוב ושוב את עניינם בכנסת. תנאי החיים הקשים של הכת נגעו ללבו, אולם 

תיים היו מנועים מלהגיש סיוע רשמי, מכיוון שדובר בתושבים בלתי חוקיים. אנשי המוסדות הממשל
הכת דאגו להשמיד את דרכוניהם האמריקניים ואף לבטל את אזרחותם האמריקנית, על מנת 

  להכביד על הניסיונות לגרשם. אמיר דרש מהממשלה למצוא פתרון לסוגיה.
הקים ועדה שתפקידה היה לבחון את הסוגיה ואת לבסוף נעתר שר הפנים דאז, ד"ר יוסף בורג, ו

פתרונה האפשרי. בורג מינה את חבר מפלגתו, ח"כ דוד גלס, לעמוד בראש הוועדה, שישבה על 
המדוכה מספר חודשים ולבסוף פרסמה את מסקנותיה. הוועדה מתחה ביקורת חריפה על התנהלות 

ור. מחד המליצה הוועדה למנוע ממשלת ישראל בפרשה, שהעדיפה שלא להכריע בסוגיה במשך עש
כל גידול באוכלוסיית הכושים העבריים בישראל, ומאידך היא ביקשה להעניק להם מעמד חוקי של 

תושבי קבע. המלצות הוועדה גובשו כשלפני חבריה היו מונחים הדו"חות המשטרתיים שהתריעו על 
חינת המשטרה ההמלצה הסכנות הטמונות בכת. עם פרסום הדו"ח אמר קצין בכיר במשטרה: "מב

  היא אסון, אנחנו עוד נתחרט עליה".
מסקנותיה של ועדת גלס מומשו בחלקן. הכושים העבריים שהיו אותה עת בישראל שוכנו במרכז 

קליטה ישן והיו זכאים לסיוע של הביטוח הלאומי ולשכות הסעד. את תושבּות העראי הנכספת קיבלו 
' ישיבה שבה נשקלה, 09ם הצעיר, אריה דרעי, כינס בשנת בני הכת רק שנים מאוחר יותר; שר הפני

בין השאר, האפשרות לגרש את הכושיים העבריים. תוכן הישיבה דלף, האמריקנים נזעקו, ודרעי 
  נאלץ להתחיל בתהליך שבסופו ניתנה התושבות לחברי הכת.

נטנסיביות בידי הכושים העבריים המשיכו לחיות בעוני משווע עוד שנים רבות, כשהם נתמכים באי
אלף שקלים.  211נותקו המים במקום מגוריהם בשל חוב של  0770-רשויות המדינה ומוסדותיה. ב

לפחות עד השנים האחרונות המשיכה המדינה להעביר לעיריית דימונה תשלום עבור המים שצורכים 
בין השאר,  ' הודיעה הנהלת בית החולים סורוקה כי מצוקתה התקציבית נובעת,77בני הכת. בשנת 

מחוב של למעלה ממיליון דולר של חברי הכת עבור טיפולים רפואיים שונים שקיבלו. גם היום זוכים 
הכושים העבריים לעזרה רבה מהמדינה. השיכון החדש שעומד להיבנות עבורם בקרוב, למשל, 

השנים יסובסד בידי ממשלת ישראל. חשוב לציין זאת על רקע הדו"חות האמריקניים שקבעו כי כל 
היתה זרימה מסיבית של כספים מחברי הכת באמריקה אל אחיהם בישראל. ראוי לציין כי על פי 

פרסומים זרים מממנת הכת את הטסתם של תומכים מארצות הברית, ואף מנהיגם, גרסון, יוצא מעת 
  לעת למסעות אל מאמיניו בארה"ב.

 
  משטר היררכי וביגמיסטי
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כת בארץ. הכושיים העבריים שינו את שמם, בהתאם לתקינות שנים רבות עברו מאז נחתו בני ה
עמי קרטר. הכת -הפוליטית, והם מכנים עצמם הישראלים העבריים. גרסון פרקר שינה את שמו לבן

רמון ואף -מנהלת את חייה במתחם סגור, מאובטח וממודר בדימונה. אנשיה חיים גם בערד, במצפה
  בצפון הארץ.

ט ביד רמה, ועל פיו יישק דבר. תחתיו מתנהלת מערכת היררכית נוקשה קרטר הכריזמטי עדיין שול
נסיכים, מזקני העדה שליוו את קרטר מראשית דרכו, משמשים כסגניו הרוחניים.  07של הכת. 

השרים אחראים למערכת הלוגיסטית הגדולה שדורשת כת החיה במעין קומונה, ומונה מאות רבות 
סים המשותפים לאנשי הקהילה, והעטורים מפקחים על חיי של נפשות. הכוהנים ממונים על הטק

  אנשי הכת.
העטורים הם שמקנים לכת את צביונה הקשה. הפיקוח ההדוק מלווה בסנקציות של כליאה ומכות. 

ימים' של ידיעות אחרונות עבודתם של אלו. ילדים ובוגרים  2לפני מספר שנים נחשפה במוסף '
המגיב לכל הפרה קלה של כללי הקהילה. בכתבה פורסם כי  שפרשו מהקהילה תיארו משטר קשוח,

במתחם המגורים הוקצו שני אתרים, שבאחד סופגים ילדים סוררים מכות שוט מידי העטורים ובשני 
מטעימות העטורות את מכותיהן בבנות הקהילה. בידי קרטר הכוח לשנות את מקומו של כל אחד 

וברצותו חותך אדם מגדולתו ועושה אותו כאחד  ואחד במערכת ההיררכית. ברצונו הוא מרומם,
  החברים.

הנשים לא זוכות למעמד שווה בקהילתו של קרטר והן משמשות, לכל היותר, כעטורות המשגיחות על 
הנשים בקהילה או כסגניות שרים. קרטר הנהיג ביגמיה בקהילתו ורוב הגברים נשואים ליותר מאישה 

  יותר.אחת. חלקם נשואים לשלוש נשים ואף ל
המשטר הקשה והביגמיה לא פוגעים, על פי רוב, בדימוי התקשורתי של הכת. התקשורת הישראלית 

שוטפת את הגילויים הלא מחמיאים, הצצים מעת לעת, בגלים של פולקלור, מוזיקה שחורה 
 משובחת, מזון טבעי וצבעוניותם הרבה של הכושיים העבריים.

 
  ברית עם שחורים אנטישמים

קבל על התנועה בארה"ב הוא אחר לגמרי. הולון מיטשל ג'וניור, למשל, ראש התנועה הרושם המת
במיאמי, בחר לעצמו שם צנוע. על איות שמו החדש של מיטשל נוותר כדי לפתור את קוראי העיתון 
מגניזת הגיליון. נספר רק ששם השם המפורש מופיע פעמיים בכינויו של האיש. מיטשל נידון בשנת 

ות מאסר, לאחר שהואשם בהנהגת אנשיו למעשי פשע חמורים. בכתב האישום שהוגש שנ 00-' ל77
בני העיר. כנופייתו של האיש הואשמה גם בשני ניסיונות של  02-נגדו נטען כי בהוראתו נרצחו כ

רצח, במעשי הצתה ומעשי אלימות אחרים. חברי הכנופיה האחרים שנידונו לעונשי מאסר ארוכים 
  עבריים כמקובל בכת.נושאים כולם שמות 

בארה"ב מקוטלגת הכת אצל השלטונות הפדרליים כתנועת שחורים קיצונית הדוגלת בעליונות הגזע 
השחור ומוכנה למעשי אלימות. בכוננות שהוכרזה בארה"ב לקראת מעשי אלימות על רקע שאיפות 

ם במיוחד יש הוקדשה תשומת לב גם לחברי הכת. קרבה מיוחדת וקשרים חמי 7111משיחיות בשנת 
לאנשי הכת עם התנועה השחורה הקיצונית והאנטישמית 'אומת האסלאם'. בראש התנועה עומד 

  לואיס פרחאן.
תזכורת לרטוריקה של פרחאן התקבלה לפני כחודשיים במסיבת עיתונאים בארה"ב. "האם אתם 

עיראק. "לפני רוצים שילדיכם ימותו בעבור מדינת ישראל?", שאל פרחאן, מתנגד קולני למלחמה ב
המלחמה בעיראק עבר ראש הממשלה לשעבר, נתניהו, בין חברי הסנאט, ושידל אותם לשלוח את 

מיליארד  011ילדינו למות עבור ישראל. מאז הקמת מדינת ישראל שילם משלם המסים האמריקני 
שמרנים בארה"ב מנסים להכפיף את ג'ורג' בוש לעקרונות -דולר עבור המדינה הזאת... הניאו

מפלגת הליכוד בישראל", האשים המנהיג השחור ומיד עבר לצלילי אנטישמיות קלאסית יותר: 
"האנשים הללו, המתיימרים להיות יהודים, הם חברי בית הכנסת של השטן. הם אינם מצייתים כלל 

לחוקי האל.. אני יודע שחברי הסנהדרין ייפגשו לאחר נאום זה ויחליטו מה לעשות עימי ...אם 
מעוניינת לשרוד, אסור לה להשתמש בכוחה כדי ללחום את מלחמות ישראל. אסור אמריקה 

לאמריקה לתת לאחרים להשתמש בה, כדי להרוס את אויביה האמיתיים או המדומים של מדינת 
ישראל". בהזדמנות אחרת הצדיק פרחאן את טרור המתאבדים הפלשתיני וטען כי זו הברירה 

  ף לכנות כטרור את פעולותיה של ישראל בעימות.היחידה שנותרה בידיהם. הוא העדי
שעתו הגדולה של פרחאן היתה לפני תשע שנים, במצעד המיליון המפורסם, שבו הצליח להביא 

מיליון מפגינים שחורים לוושינגטון במפגן גזעני ענק. תוך שהוא נושא את נאומו הבחין לפתע פרחאן 
עמי", ביקש פרחאן, "הוא המנהיג -לבימה, רבי בןבידיד ותיק הניצב בתוך ההמונים. "עלה בבקשה 

עמי מורה רוחני גדול וכאח -הרוחני של בני ישראל, שמרכזם בעיר דימונה", הסביר להמון. "רבי בן
  לי", הצהיר פרחאן וביקש מהקהל להריע לקרטר.

פרחאן, שממנו נמנעה הכניסה לישראל, הוא האחראי להגעתם של סלבריטאים שחורים לביקורים 
מתוקשרים בקהילה בדימונה. וויטני יוסטון נחשבת למקורבת מאוד לפרחאן. גם הזמר השחור סטיווי 

  ' מקורב לגזען השחור.70-וונדר, שביקר בדימונה ב
 

  ואז באה יוסטון
ישראל, זמר חתונות בן העדה. המשוואה -בתחילת העימות הנוכחי נהרג מאש המחבלים אהרן בן

המחייבת אזרחות מול דם, פעלה גם הפעם. אם בדרך כלל תמורת שהתרקמה בשנים האחרונות, 
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ישראל שזכה -הדם ניתנות זכויות לבני המשפחה הקרובה, הרי שהפעם, לבד מאביו של בן
בתושבות, הצהירו גורמים שונים ובהם שר הפנים דאז חיים רמון, על כוונה לשדרוג מעמדה של 

בה היה חבר נפלה. אלי ישי, שבא אחריו, לא הקהילה. רמון לא הספיק ליישם זאת, והממשלה ש
רצה. פורז דווקא מאוד רצה. להיטותו של שר הפנים לאזרח תושבים לא יהודיים בישראל העלתה על 

  שולחנו את סוגיית הכושים העבריים. ואז באה יוסטון והעניין נסגר.
מריקנים, ולא פעם, יחסם של האמריקנים לאנשי הכת בישראל אמביוולנטי. מצד אחד אלו אזרחים א

כפי שהוזכר, שלטונות ארה"ב יתערבו לטובתם; מאידך, מבחינתם מדובר במנהיגות של תנועה 
הנחשבת בארה"ב ללא מהוגנת במיוחד. כל השנים פסחו האמריקנים על שני הסעיפים, תוך שהם 

ב דו"ח אבי-מגלים מחויבות לסוגיה. כשהחלו הדיונים בישראל העבירה השגרירות האמריקנית בתל
לאומית במשרד המשפטים הישראלי. בדו"ח נטען כי הכת ממשיכה לעמוד בקשרים -למחלקה הבין

הדוקים עם ארגונו של פרחאן ועם הכנופיות של אנשי הכת ברחבי ארה"ב. כמו כן, כך נטען בדו"ח, 
חושדים שלטונות ארה"ב כי אנשי הכת בישראל הונו את הביטוח הלאומי האמריקני במיליוני 

  לרים.דו
הדו"ח האמריקני לא הצליח לעצור את פורז ואת אזרוח אנשי הקבוצה. במשרד המשפטים אישרו כי 
דו"ח שכזה התקבל, אך טענו שהחומר הועבר לעיונו של המשרד לביטחון הפנים. מהמשרד לביטחון 

ם הפנים נמסר ל'מקור ראשון' כי החומר עדיין בבדיקה ולכשזו תסתיים ישמחו לשתף את הקוראי
במסקנתם. ל'מקור ראשון' נודע כי הגורמים השונים, ובהם המחלקה הבינלאומית במשרד החוץ 

והמשרד לביטחון הפנים, הביאו את החומר בפני שר הפנים ואף הביעו הסתייגות מהענקת 
האזרחות. חלק מאותם גורמים נסוגו מהתנגדותם בהמשך, והשר בחר בהענקת תושבות הקבע 

  המתוקשרת.
יטחון הפנים לא מסתפקים בבדיקת החומר שהעבירו האמריקנים. דו"ח שחובר זה לא במשרד לב

מכבר במשטרת ישראל נותן נקודת מבט חדשה על פרשה, המלווה את חיי הכת בישראל כבר שנים 
רבות. בראשית שנות השמונים היתה צריכה עירית דימונה לכפות על אנשי הכת להקים גדר סביב 

קבור את מתיהם. הקבורה הבלתי מורשית נעשתה בסמוך לאתר שבו נהגו חלקת אדמה שבה נהגו ל
חוקי פסולת בניין. מנהגה של הכת, כך נאמר, הוא לא להקים -קבלנים מהאזור לשפוך באופן בלתי

  מצבות על הקברים, ובפועל התגוללה פסולת הבניין על הקברים הבלתי מסומנים.
אשר התגלו גופות של בני העדה במזבלה באזור. ' התחוללה סערה תקשורתית כ71-בסוף שנות ה

חברי הכת טענו כי הם נאלצים לקבור במזבלות מכיוון שלא מקצים להם חלקת קבורה משלהם. 
האשמות על אטימות ורשעות מילאו את דפי העיתונים. איש לא זכר את פרשת הקברים הלא 

לא נדבקו בהתלהבות שדבקה מסומנים שהתחוללה עשור וחצי קודם לכן. מכל מקום, ראשי הכת, 
בגורמים הרשמיים למציאת פתרון לבעיה והעניין נמתח ונסחב. החשדות החלו לצוץ כשהתברר 

  שמזה שנים רבות לא מדווחים חברי הכת על פטירות למרשם האוכלוסין.
חשוב לציין כי למעמד הקבע בימיו של דרעי זכו רק כמה מאות מבני הכת. כל האחרים שוהים 

תיירים, ונוהגים לעזוב מדי מספר חודשים, ולשוב. אחרים שוהים כאן שלא כחוק. לפיכך, בישראל כ
תעודות הזהות בקרב חברי הכת הן מצרך נדיר. משטרת ישראל בודקת חשדות לפיהם חברי הכת 
לא זכו בחיי נצח, אלא תעודות הזהות עוברות לחברים אחרים המגיעים מארה"ב. אם נכון הדבר, 

ות הסוציאליות שמעניקה מדינת ישראל עוברות הלאה יחד עם תעודות הזהות. חשד הרי שגם הזכוי
נוסף שבודקת המשטרה הוא כי לצד בית הספר הרשמי של הכת, שהכושים העבריים הקימו בחסות 

  חוקיים מקרב חברי הכת.-המדינה, פועל בית ספר סמוי, שבו לומדים ילדי השוהים הבלתי
  י לא התקבל מהשגרירות האמריקנית כל חומר בעניינה של הכת.ממשרד הפנים נמסר בתגובה כ
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 הכנסה בתמונהה -מס 

 

 

 

  היא מלחמה שתוצאותיה טובות.  מלחמה נגד הכיס.  

באלה שגרפו מיליונים  ההכנסה-בכל שנות עבודתי הראשונות לא טיפל מס
 .כפי שהיה צורך לטפל- רבים מעיסוקיהם בתחום הזרים

ס לפעולה או לפחות כך נערכו פגישות ומשרד האוצר נכנ ניה שלי הועילה.פ 
 ,לנוהבטיחו 
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 תעזרי לי תסדרי לי.

ש בקשרים על מנת לקדם הטיפול מהאם אזרחי ישראל נוטים להשת
 הם?יבבקשותיהם או בבקשת מקורב

 :אוכל לומר בביטחון רב

 :שתי סיבות ישנן כדי להפעיל קשרים לקידום טיפול בבקשות

 .רוקרטיה מיותרתו.בי1

 .. בקשה לאישור בקשה בניגוד לנהלים או בניגוד לחוק2

 

לא יצליחו לגרום לפקידים לפעול נגד שכאשר הטיפול הוא מהיר וכאשר ברור 
לגבי נושאים כלשהן כמעט לא תראה וכמעט שלא תקבל פניות  -הכללים 
 .שוטפים

נהל תקין אשר התקשר אלי יום אחד יבענייני מ גם העוסק טלוויזיהזכור לי איש 
ד בהתאם דרש להפקינוביקש שאשחרר אותו מהפקדת ערבות בנקאית ש

 לכללים באותם הימים.

ואם אשחרר אותך תביא מקרה זה בתוכנית שלך כדי להראות את ריקבון "
 שאלתי אותו.– "המערכת?

 ..האיש צחק וסגר את הטלפון

אני זוכרת לטובה את הנשיא ריבלין שהתקשר אלי יום אחד כדי לנסות ולסייע 
 תישאר בארץ.לשחקנית שהתגוררה בביתה נערה פיליפינית על מנת שזו 

 היה זה עוד לפני שאושרה שהייתם של ילדי עובדים זרים.

 "מי יושב בכנסת אני או אתה ?" שאלתי אותו.

"כחבר כנסת תוכל לפעול בנושא ואם תצליח ברור שאפעל לפי ההחלטה 
 שתתקבל"

 אמר לי ריבלין. ,"את צודקת"
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 מיליארדר פולני שהסתבך נזכר ב"אמו היהודיה" ומבקש מקלט בישראל
 
 
 

 
 אכזבה גדולה ממשטרת אחד התיק שהגיע אלי מהלשכה באילת-אכזבה ממשטרת ישראל

שהסתבך בפולין נמלט לישראל וניסה לנצל את חוק השבות  יארדרלימ
 על מנת להשתקע כאן ולהימלט מאימת הכלא הפולני.

פעולה היה לא פחות מקצין משטרה לשעבר שהודיע מי ששיתף איתו 
בהיותה לפי טענתו אומצה אשר  ההאבוד אחותוהמיליארדר הוא בן  כי

.משפחה נוצרית על ידי  תינוקת,בתקופת המלחמה  
שקבעו כי  ישראל צירפתי מסמכים משלטונות פוליןפניתי למשטרת 

.תה כאן אמתלא הי  
ביקשתי בדיקת רקמות שתערך בארץ לאחר שהתברר שקצין 

.ל"השתמשו בדרכונים מזוייפים בחוהפולני המשטרה וגם   
 קצין המשטרה לשעבר סירב לעבור בדיקה.

רחות זבלת אקלטיפולה בחשד של ניסיון ל הרמשטלהעברתי  
.הישראלית במרמ  

למרות  של המשטרה דרוםמחוז הועבר התיק לחקירה ב ,לתדהמתי
ונסגר מחוסר ראיות  -צין המשטרה עצמו שרת שם משך שניםשק

.למשטרהמספיקות למרות המסמכים משלטונות פולין שהועברו   
.הפרשה גרמה לי אכזבה קשה ממשטרת ישראל  

 
 
 

יוזף יידרוך, מיליארדר פולני שעשה את הונו בדרכים מפוקפקות, רצה לקחת דוגמה 
* גונשרובסקי התעשר תוך שהוא ממוטט בנק מאנדריי גונשרובסקי מ"הקבוצה הפולנית" 

ניסה ברח לישראל ועד היום נהנה ממקלט מפני הסגרה * יידרוך, עשר שנים מאוחר יותר,
 .לפעול בדרכיו

ירא "מקור ראשון" פש אירי למתוך כתבתו ש  

2122121221   

 

 וורשה

160



מי שנסע לפני כשנתיים ברחובותיה האפרוריים של ורשה לא יכול 
היה שלא להבחין בדמותו של בחור צעיר ונאה, המשקיפה אל 

השדרות הארוכות במבע אדנותי מבעד לשלטי החוצות של חברה 
פיננסית עולה ששמה 'קולוסאום'. הסיסמאות בתחתית שלטי הענק 

הריעו לקפיטליזם בטון בולשביקי. "הון פולני, מפעלי פלדה פולניים, מהפכה ענקית", נכתב 
הופיעה הכתובת שהציגה לעם הפולני את הצעיר שכל כך רצה להיות אוליגרך שם. ומעל לכל 

הפלדה של פולין, כתובת שהפכה שם זה מכבר למשל ולשנינה: "אני הוא יוזף יֶיְדרּוְך, ואני 
מקולוסאום". דרך ארוכה עבר יוזף יֶידרוך בשנתיים האחרונות. משלטי הענק ברחובות פולין 

בירושלים. כעת הוא נאבק לא לחזור על הדרך הזו בכיוון  אל תא המעצר במגרש הרוסים
 .ההפוך, הפעם לבית הסוהר הפולני

סטודנט צעיר  09-יוזף יידרוך היה בראשית שנות ה
למשפטים. השלטון הקומוניסטי אך זה נפח את נשמתו. 
תדיאוש מזובייצקי, מראשי תנועת המחאה 'סולידריות', 

התמנה באותה תקופה לראש הממשלה הפולני. הכלכלה 
והמושחתת החלה תהליך לא פשוט של הפרטה הריכוזית 

קומוניסטי היתה -בדרך לכלכלת שוק חופשי. במרחב הפוסט
זו שעתם של צעירים מוכשרים, אסרטיביים ובעלי חזון. 
שווקים מתעוררים, משאבים לאומים בבעלות מעורפלת 

ושחיתות המשטרים והכלכלות הולידו ברוסיה עשרות 
לנית לא היתה פרועה כמו מיליארדרים חדשים. המציאות הפו

  .ברוסיה, אך גם שם התעשרו אנשים במהירות
במקביל ללימודיו החל יידרוך הצעיר החל לעסוק בקניית 

חובות, עיסוק שכסף גדול וקל בצדו. העיקרון פשוט: קונים חוב 
בחלק מערכו ומשתדלים לגבות כמה שיותר. אין מדובר בניכיון 

גבות תשלומים מסרבני צ'קים של סוחרים שאינם מצליחים ל
קומוניסטית מדובר -תשלום או מפושטי רגל. בכלכלה פוסט

בליגה גבוהה הרבה יותר. חברה ממשלתית אחת חייבת 
לחברה ממשלתית אחרת. הפקידות המושחתת חפצה בעיקר 

בטובת עצמה ולכן בהבטחה מוקדמת של חלוקת שלל אין 
. היזם בעיה להשיג את החוב באחוזים נמוכים ואפילו בהקפה
הזריז יכול להשתלט על החברה הממשלתית החייבת 
ולהחזיר לבעלת החוב את שלה רק לאחר זמן, לאחר 

שהחברה הממשלתית שעליה השתלט מפיקה לו רווחים נאים. כך התעשרו רבים במדינות 
הקומוניסטיות לשעבר. כך הלך גם יידרוך מחיל אל חיל. הוא הקים את החברה הפיננסית 

 .שעסקי החובות שלה הלכו וגדלו'קולוסאום', 
חלומו הגדול של יידרוך היה להשתלט על מפעלי הפלדה הגדולים של מחוז שלונסק )שלזיה( 

במערב פולין. שלונסק היתה מקור הפלדה הגדול של גרמניה הנאצית. אחרי המלחמה 
ורי גרמני לידי פולין, עשרות אלפי גרמנים שישבו בו גורשו אל מאח-הועבר המחוז הפולני

הגבולות המקוצצים של גרמניה, ופולין זכתה בתעשיית פלדה מהגדולות והמפותחות 
  .בעולם

-BZE.  חלקים נכבדים מהחובות שקיבל יידרוך היו של חברות הפלדה, וחלומו להשתלט על
  .תעשיית הפלדה נעשה קרוב להתגשמות מתמיד

ו את ספרי החברה הנהלה חדשה. ראשיה בחנ PSE אלא שבסוף פברואר שעבר מונתה ל
ועיניהם חשכו. הם מיהרו להגיש נגד יידרוך ו'קולוסאום' תלונה לתובע הראשי של המחוז. על 

מיליון  099במרמה הסכמי המחאה של חובות בהיקף של  PSE-פי התלונה הוציא יידרוך מ
  .מיליון דולר 09-זלוטי, שהם כ

  

 
 

 

 

 
היזם הזריז יכול 

להשתלט על 
החברה 

הממשלתית 
החייבת ולהחזיר 
לבעלת החוב את 

שלה רק לאחר 
זמן, לאחר 
שהחברה 

הממשלתית 
שעליה השתלט 

מפיקה לו רווחים 
נאים. כך התעשרו 

רבים במדינות 
הקומוניסטיות 

לשעבר. כך הלך 
גם יידרוך מחיל אל 

 חיל
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העמודים שהגישו  099על פי בקשת ההסגרה בת כמעט 
ו של יידרוך עשרות הפולנים לממשלת ישראל קיבלה חברת

 -כנגד חלק מהם נתנה 'קולוסאום' ל .PSE-המחאות חוב מ
PSE  ַבטוחות בצורת מניות של חברה שבבעלותה ִמכֵרה

ַבזלת. את המניות השיגה 'קולוסאום', איך לא, בקניית חובות. 
נטען כי ערך  PSE במצג שווא שהציגה 'קולוסאום' בפני

שלמעשה לא עלה ערכו מיליון זלוטי, בעוד  099המכרה היה 
מיליון והחברה שהחזיקה בו היתה כבר אז בהליכים של  0על 

פשיטת רגל. על שאר המחאות החוב חתם, על פי טענת 
השלטונות הפולנים שלא כדין, כריסטוף ליזיאקובסקי, החשב 

 .חלק אחר של ההמחאות, כך נטען, זויפו .PSE הראשי של
 

 מקלט דֹוד
י פולין, נפל במשפחתו של יידרוך בינתיים, כך מספרים עיתונ

דבר. דודתו נטתה למות. על ערש דווי היא קראה למיטתה 
את אחותה הצעירה, אמו של יוזף יידרוך, וגילתה לה כי אין הן 

אחיות. הדודה סיפרה לאחותה המופתעת כי בימי הכיבוש 
הנאצי הידפק על דלת הוריה שכן יהודי וביקש להפקיד 

זעם. לאחר המלחמה התינוקת לא תינוקת קטנה עד יעבור 
נדרשה והיא המשיכה לגדול כקתולית בבית המשפחה הפולנית. ליידרוך נודע לפתע שהוא 
יהודי. חקירה קצרה העלתה שלא כל משפחתה של אמו נספתה בשואה. התברר כי ליוזף 

  .יידרוך משפחה בדרום אפריקה ובישראל
היה שקוע בקידומה של 'קולוסאום'. הוא  ספק אם יידרוך יחס אז חשיבות רבה לגילוי. הוא

, 1992יורק, ואף שלח את ידו בפוליטיקה. במשך חמש שנים, עד שנת -הרבה לבקר בניו
שימש יידרוך כעוזר של איש המפלגה הסוציאליסטית הנריק דוגלוש. דוגלוש עלה לאחרונה 

נים באזור לכותרות בפולין בפרשה שהתפרסמה שם כשערוריית סטראחוביצה. חבורת עבריי
הבחירה של דוגלוש ידעה מראש, כך התברר, על חקירה סמויה שנוהלה נגדם. החשד נפל 

על כמה פוליטיקאים בכירים, וביניהם דוגלוש שנאלץ לעזוב את מפלגתו. כמו כן הודחו 
  .בעקבות הפרשה סגן שר הפנים, מפכ"ל המשטרה וקציני משטרה בכירים

ו דנו ארוכות באולמה של שופטת בית המשפט המחוזי איך יצא יידרוך את פולין? בשאלה ז
גבאי. נציגי התביעה בישראל התקשו לענות בבית המשפט על -בירושלים אורית אפעל

השאלה. עו"ד איתן מעוז, ממשרד עורכי הדין של פרופ' דוד ליבאי המייצג את יידרוך, הציע 
רעור בפולין לעוצרו עד בבית המשפט כי יידרוך יצא לישראל עוד לפני שהחליטה ערכאת ע

תום ההליכים. גם בפולין התקשו להשיב על השאלה. כפי שפורסם שם הובא יידרוך בפני 
שופט שהחליט להורות על מעצרו. משום מה העביר השופט את החלטתו למזכירות בית 

המשפט רק למחרת היום. בשל השערורייה שפרצה נאלץ השופט לעזוב את תפקידו. יידרוך, 
 .היה כבר בדרכו לישראל בכל מקרה,

יחד עם יידרוך נעלמו מפולין גם בני משפחתו הקרובה ומיליונים רבים. המפרק שמּונה 
ל'קולוסאום' הצליח למצוא רק חלק קטן מהכסף שנעלם. ממשלת פולין הצהירה שהצליחה 

 .לשים את ידה על ארמון קטן, כמה נכסי נדל"ן אחרים, שני מטוסים וכמה מכוניות
במשטרת ישראל. קצין גיע לישראל ויצר קשר עם דודו שהתגלה זה לא כבר: יידרוך ה

הטעיה. הוא שלח אותו  הדודהעיתונות הפולנית יודעת לספר כי יידרוך ביצע בעזרתו של 
לטיפול בבית חולים תחת השם יוזף יידרוך. בשיחות  ה"דוד"לדרום אפריקה, שם התאשפז 

נים כי הוא לא ברח אלא יצא לדרום אפריקה ונתקע שקיים יידרוך מהארץ הוא טען בפני הפול
מה גרם ליידרוך לחשוב .יידרוך בכל און ביקש להשתקע בישראל .שם בשל בעיות רפואיות. 

שהשתקעות בישראל תבטיח אותו מפני ידם של שלטונות החוק בפולין? ובכן, ל'מקור ראשון' 
 ., את אנדריי גונשיורובסקינודע כי כשנחת יידרוך בארץ הוא השתוקק לפגוש פולני אחר

 
 מהון להון

הדמיון בין יידרוך וגונשרובסקי מפתיע. גם גונשרובסקי גדל בדרום מערב פולין. גם לו נודע 

הדודה סיפרה 
לאחותה המופתעת 

כי בימי הכיבוש 
י הידפק על הנאצ

דלת הוריה שכן 
יהודי וביקש 

להפקיד תינוקת 
קטנה עד יעבור 

זעם. לאחר 
המלחמה התינוקת 

לא נדרשה והיא 
המשיכה לגדול 
כקתולית בבית 

המשפחה 
הפולנית. ליידרוך 
נודע לפתע שהוא 

 יהודי
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על יהדותה של אמו ממש סמוך למועד שבו נמלט מפני החוק הפולני לישראל עם ממון רב. 
 09נקולוג צעיר שהשתכר גם הוא היה אז בתחילת שנות השלושים לחייו. גונשרובסקי היה גי

דולר לחודש, נשוי ואב לשני ילדים כשפגש לראשונה את בוגוסלב בגשיק. תחילה עסקו ביחד 
בתחביב משותף: נגינה בלהקת ג'אז. אחר כך עברו לייבוא מסיבי של סחורה מגרמניה, וצברו 

ארט בתוך חודשים ספורים יותר ממיליון דולר. בתוך זמן קצר התפתחה החברה שהקימו, '
  .בי', לכדי חברת ענק ששלחה את ידה כמעט לכל תחום בשוק הפולני

אבל גונשרובסקי ובגשיק שאפו ליותר. הם החלו להתחכך בפוליטיקאים המקומיים ואף ניסו 
 09-להיבחר למשרות פוליטיות בעצמם. בינתיים מצאו דרך לצבור הון נוסף. בסוף שנות ה

וגם המערכת הבנקאית לא נהנתה מתקשורת התקשורת בפולין עוד לא היתה מפותחת, 
מודרנית. הקשר בין המוסדות הבנקאיים נעשה בקצב הדואר הפולני האיטי של אותה 

תקופה. גונשרובסקי ובגשיק נכנסו לסניף בנק 'הנדלובו קרדיטובי' והפקידו כמה מאות אלפי 
קת כשבידם דולרים. מיד לאחר מכן עלו על מסוק ונחתו בסניף אחר של הבנק בעיר מרוח

אישור ההפקדה. על סמך האישור הם משכו את הכסף ומיד המשיכו במסוק לסניף שלישי 
שבו הפקידו שוב את הכסף שמשכו. הריבית בפולין של אותן שנים היתה גבוהה, ובחשבונם 

של השניים הצטברה בכל פעם ריבית על כסף שלמעשה כבר נמשך מן החשבון. הסכומים 
נק התמוטט. חברים מקרב הפוליטיקאים הפולנים הזהירו את השניים היו גדולים כל כך, שהב

 .שהמשטרה החליטה לשים סוף לתעלוליהם. והשניים נמלטו לארץ הקודש
 5.0-', בעת שבעיראק התחוללה מלחמת המפרץ הראשונה, קנו השניים מטוס ב02בשנת 

ר במזומן, ולאחר שלוש מיליון דול 01-מיליון דולר, העמיסו עליו שלושה שקים מלאים ביותר מ
גוריון. בכסף קנו בהמשך אותה שנה ממשפחת ליברמן -שעות נחתו בנמל התעופה בן

מאוסטרליה מחצית ממניות חברת האנרגיה פז. עוד לפני שהעסקה הושלמה חשפו 
השלטונות הפולניים את מעלליהם של השניים במולדתם, השלטונות בישראל התנגדו 

טרטגית לידיים מפוקפקות, וגונשרובסקי ובגשיק נאלצו להעברת מניותיה של חברה אס
להעביר את זכיותיהם בחברה לאיש העסקים גד זאבי. הפרשה, שכונתה כאן בראשית שנות 

התשעים "הקבוצה הפולנית", גררה בעקבותיה עוד שנים רבות של בוררויות, משפטים 
ישראל מעולם לא נענתה  והליכים פליליים. פולין ביקשה כמובן את הסגרתם של השניים, אך

לבקשה. לא הועילה אפילו פנייה אישית של נשיא פולין לך ולנסה לעמיתו הישראלי חיים 
  .הרצוג ז"ל

פיתוח ומהר מאוד -שמריהו ובהרצליה-גונשרובסקי ובגשיק השתקעו בוילות מפוארות בכפר
מפואר השתלבו בחיי החברה של עשירי האזור. יום אחד נכנס בגשיק למרכז הקניות ה

שמריהו. באחת החניות קיבלה את פניו מוכרת חביבה מאוד. השניים -'פורום' שבצומת כפר
התאהבו. בגשיק רצה להראות לזוגתו הצעירה עולם, אך פחד להגיע למדינה מערבית פן 

יוסגר. הבחירה נפלה על אחת ממדינות אפריקה. אלא שבדרך חזרה מהטיול נחת המטוס 
ם הורידו את בגשיק שוטרים מקומיים מהמטוס וכעבור שנתיים הוא לחניית ביניים בשוויץ, ש

הוסגר לפולין. גונשרובסקי אוהב להיות בבית. הוא לא לקח סיכונים מיותרים, ועד היום הוא 
 .חי לו בנחת בווילה בקיסריה

 
 מכתב ברזל

היה זה ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל שבימי שלטונו התקבל חוק גורף שבו נקבע כי אזרח 
ישראלי לא יוסגר למדינות חוץ. החוק החדש גרם לקשיים רבים בהעמדה לדין של עבריינים 

שפשעו בחו"ל והכביד מאוד על יחסי החוץ של מדינת ישראל. החוק התקבל לא מעט 
בהשפעתו של ח"כ שמואל פלטו שרון, שנמלט שנים אחדות לפני כן מצרפת שבה היה 

ר על כך שילמה מדינת ישראל שנים רבות לאחר מבוקש על עבירות מירמה. את מלוא המחי
מכן. סמואל שיינביין, צעיר יהודי, רצח בארצות הברית, באכזריות נדירה, צעיר היספני, 

ונמלט לישראל. למרות לחץ אדיר של השלטונות האמריקניים, ובחסות החוק הישראלי, לא 
נשמעו אפילו איומים  הוסגר שיינביין לארצות הברית. הנזק התדמיתי לישראל היה גדול.

מפורשים לפגיעה בסיוע. בכנסת החליטו כי המדינה לא יכולה להמשיך ולשלם מחיר כנגד כל 
פושע יהודי בעולם והחלו לתקן את חוק ההסגרה. כיום קובע החוק שאדם שלא היה אזרח 

 .ותושב ישראל בעת ביצוע העברה לא יוכל לקבל כל הגנה מיוחדת מהחוק הישראלי
ך נראה, לא עודכן ברוח החדשה הנושבת בישראל בנושא ההסגרות, וגם לא יידרוך, כ
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בתיקונים שהוכנסו לחוק מאז הגיעו לכאן לפני יותר מעשר שנים גונשרובסקי ובגשיק. הוא 
פנה לעורכי דין ישראלים בבקשה לקדם את קבלת האזרחות. הוא אפילו התארס עם בחורה 

ברית רהוטה, סירבה להתייחס למעצרו של ישראלית העונה לשם עמל. עמל, בעברית צ
ארוסה. יידרוך התגורר תקופה מסוימת באילת. בשלב מסוים פנו אל דודו, מוסביצקי, 

אביב וחי שם ככל הנראה תחת השם -שוטרים בעיר והתעניינו ביידרוך. יידרוך עבר לתל
  .כריסטופר האריס

שו ממנו להזדהות. יידרוך שלף ביולי האחרון פנו אליו בלשים של משטרת ישראל וביק 11-ב
אפריקני, כנראה דרכון של בן דודו שבו הוחלפה תמונת בן הדוד בתמונתו של -דרכון דרום

יידרוך. המשטרה חושדת כי בדרכון נעשה שימוש, שכן היו מוטבעות עליו חותמות משטרות 
שת הגבולות של צ'כיה, מצרים ומוזמביק. הבלשים, שנשלחו לעצור את האיש על פי בק

ממשלת פולין, ידעו ככל הנראה במי מדובר, ושאלו אותו אם אינו במקרה יוזף יידרוך. יידרוך 
 0,999הודה מיד ונעצר. ברשותו נמצאו גם דרכון רוסי מזויף שרכש באינטרנט תמורת 

דולר. הוא טען  0,999שקלים, וחותמת מזויפת של ביקורת הגבולות בישראל שרכש תמורת 
 .אלף דולר 199-בישראל מופקדים לא יותר משבחשבון הבנק שלו 

יידרוך מנסה להרוויח זמן. פרקליטיו טוענים בבית המשפט כי מהות הסכסוך בינו לבין 
ממשלת פולין הוא סכסוך אזרחי שהפולנים הלבישו אותו אצטלה פלילית כדי להצליח לשים 

כוי שהטענה תתקבל את ידם על יידרוך ולהכניע אותו במעצרים הממושכים הנהוגים שם. הסי
לאור החומר הרב והמפורט שהעבירו הפולנים לישראל וסעיפי האישום הרבים והמגוונים 

שבהם מואשם יידרוך אינו רב. אך ייתכן שהזמן משחק לטובתו. בפולין זוכה הפרשה 
לכותרות בולטות בעיתונים ולתשומת לב רבה בתקשורת. הפולנים לא שכחו עדיין את 

שלא הוסגרה מעולם, וחוששים שגם יידרוך יזכה למקלט בישראל. "הקבוצה הפולנית" 
בעיתונות הפולנית מעריכים כי אם יצליח יידרוך לקבל אזרחות ישראלית, יוכל להימלט מבית 

  .המשפט הפולני
יידרוך מנצל את הלחץ בפולין כדי לנהל שם משא ומתן על תנאי חזרתו. הוא מנסה לקבל 

ראשונית במשטרת פולין הוא ישוחרר עד למתן פסק דין  הבטחה כי לאחר שייחקר חקירה
בעניינו. בפולין אין זה עניין של מה בכך. אחד מבכירי 'קולוסאום' שוחרר לא מכבר ממעצר 

חודש ומשפטו אפילו לא החל. לאחרונה פנה יידרוך במכתב אל ראש הממשלה  20של 
מעצר אם ישוב מרצונו החופשי הפולני, לשק מילר, וביקש 'מכתב ברזל' שיבטיח לו חסינות מ

לפולין. בתחילה לגלגה העיתונות הפולנית על הדרישה התמוהה. אך לאחרונה התפרסמה 
שם אינפורמציה השופכת אור מסוים על הדרישה. יידרוך, כך חושדים בפולין, מימן את 

  .מחברי הפרלמנט במפלגתו של מילר 12מערכת הבחירות האחרונה של 
טיח שבסופו של דבר יידרוך יישאר כאב הראש הבלעדי של חוק ההסגרה החדש מב

הפולנים; שבמוקדם או במאוחר הוא ייאלץ לחזור לפולין ולעמוד שם לדין. אגב, גם 
גונשרובסקי יוכל לחזור לפולין בקרוב, מיד לאחר שעל העבירות שלכאורה עבר שם תחול 

  .התיישנות
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 מלך האתיופים

אתיופי נוצרי שישב שנים רבות בארץ וקבל אחר כך מעמד של תושב קבע הפך 
להיות מלכם הבלתי מוכתר של אותם צליינים אתיופיים שישבו בארץ באופן 

 את בני משפחותיהם. לכאןבלתי חוקי ובקשו להכניס 

צרף את בני המשפחות לרשימות , תמורת אלפי דולרים לאדם אתיופי,אותו 
 .הכנסייההצליינים שהיו מאושרות על ידי 

 

 

משרד הפנים היה דורש ערבות בנקאית להבטחת היציאה .הכנסייה הייתה 
הערבות הייתה מוחזרת וכולם היו  .מאשרת כי כולם יצאו למרות שרבים נשארו

 מרוצים.

בהצהרת  משרד הפנים לא טרח לבדוק בעצמו את היציאות אלא הסתפק
 .הכנסייה

 ולא הוחזר -כשהחלטתי להתחיל ולבדוק והסתבר כי רוב הצליינים לא יצאו 
 ערבויות והצליינים החלו לאיים על המתווך.הכספי 

טען כי הצליינים הוליכו אותו שולל הוא אינו יודע ופנה המתווך לבית המשפט 
לא סיפר לבית  )הוא כמובןהיכן הם נמצאים וחובה לרחם עליו ולהחזיר לו כספו.

אלא על ידי התיירים מחוץ לסכומים  המשפט כי הערבות לא שולמה על ידו
 (.הגדולים ששילמו גם לו

למשוך זמן ולא להחזיר אינטרס היה לו למשוך את המשפט כמה שיותר כדי 
 הכספים.

 נמצא. "צליין"היכן כל  במדויקוכמובן ידע  הוא 

עדות ולהוכיח שהתובע הינו  המשפט התנהל ויום אחד נקראתי גם אני לתת
 נוכל.
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כמה דקות לדיון וכשנכנסתי ראיתי את עורכי הדין עומדים ליד השופט  איחרתי
 .ומבקשים לקבוע מועד חדש 

 קרה וענו לי שהתובע נפצע בתאונת דרכים בדרכו לדיון.שאלתי מה 

בקשתי לדבר עם ,ענתה לי בתו  הביתהיצאתי לחדר השני התקשרתי אליו 
 ואבא בשוק. שאימאההורים הבת ענתה 

חזרתי לשופט ספרתי זאת ודרך אגב אמרתי שחשוב שאספר כי בדרך ילדתי 
 מעט. איחרתישלישיה ועל כן 

קבע שלא יהיה דחיות נוספות בשום  השופט החליט לאשר דחית הדיון אך
 .צורה

 שום פעולה נגדו.לצערי ולמרות שהיו עדויות רבות שהצטברו נגדו לא נעשתה 

 

166



 מה לבן הרב ולעובדת הזרה

בקשה הגיעה אלינו לאשר כניסתה כתיירת של סטודנטית זרה וצעירה לתקופה 
 קצרה.

בנו של רב ידוע ואחרים כל אלה  ,על הבקשה היו חתומים מוסיקאי מפורסם
 לקחו אחריות על יציאתה במועד.

 בדקנו היטב.

לא רק זאת הסתבר שאמה של הבחורה יושבת ועובדת שנים בארץ שלה כחוק 
הוא נמצא בקשר טלפוני  בנו של הרב הגיש לנו תדפיס שיחות טלפון שלפיו

 .עם האם-כולל בשעות הלילה המאוחרות -הדוק 

קל יותר  ,לחזור תוכלעם בתה לא  שלהיפגידעה האם שאם תצא מהארץ כדי 
 היה להכניס את הבת לארץ.

בקשה להכניס סיפור דומה נגע לאשת שר ידועה בפני עצמה שפנתה אלינו ב
 לארץ שני פיליפינים שהיו קרובים לאמה המנוחה.

 יושבים כאן שלא כחוק.ים בדקתי והתברר כי הוריהם של השני

את הבקשה אך הסתבר מאוחר יותר כי השניים מצאו דרך אחרת  וסירבנ
 ארצה ואחד מהם לפחות נשאר כאן באופן בלתי חוקי. סלהיכנ

כי השניים כלל לא היו קרובים לאמה   סיפרה אחר כך בבית המשפט אשת השר
                                           ."רימיתי את בתיה כרמון" היא אמרה

 

 

 

 
 

  

 עברתם כל גבול
 

  

אמנון דנקנר ודן מרגלית קצו באוקיינוס השחיתות של הג'ודיות, 
 הסילבנים והכצים

 

50/1/5771 
   

רימיתי "
  למה מה 
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שלום שיגרה מכתב -מוזס-רעיית שר החוץ )אז האוצר( ג'ודי ניר
רמייה לבתיה כרמון במשרד הפנים. היא ביקשה ממנה דבר 
שעמד בניגוד למדיניות המוצהרת של בעלה. אחר כך, בבית 

המשפט, הודתה כי רימתה. כך בדיוק אמרה, בפשטות, 
למה מה קרה". בכל מדינה מתוקנת זו בנונשלנטיות. "רימיתי, 

היתה תחילתה של חקירה פלילית במשטרה. בישראל זו נקודת 
סיום בכתבה בעיתון. מסקנות פליליות? מסקנות ציבוריות? 

  בושה? הסתגרות בוכייה בבית? הצחקתם אותה.
 

מדוע? הרי היא רימתה במתכוון, בשיקול דעת, בנחת ובלי 
ינים ה"בוזגלו" דוחק זמן את הממשלה. ומה מב

וה"הרשקוביץ" לא רק מכך שהיא ניסתה להונות, אלא גם מכך 
שלא ננקטים נגדה צעדים? ומי יאמין עכשיו לשאר דברי ההבל 

שהיא מפזרת כמעט ללא הכרה? מי יאמין להכחשות שלה, 
  לטענות שהיא לא היתה מעורבת במינויים במשרד החוץ?

 

 
 

  

   
 

 
 

  
 

   

 
.קו והודבקו בכל מקוםלסטיקרים חו  

.שלטים גדולים )זה על בית מעריב(    

 כולם בהמשך לכתבה שלמעלה

 

   

 

 
 

 

 

אמנון דנקנר הוא עורך 
, 5775"מעריב" משנת 
סופר, בעל טור 

ופובליציסט. דן מרגלית 
הוא בעל טור 

ב"מעריב", לשעבר 
הנהלת "הארץ". חבר 

מנחה תכניות 
הטלוויזיה "פוליטיקה" 

 ו"ערב חדש"

 

 
 

  

 

 מדד הגולשים  

 

 

 

   
  

 
 נעצר חשוד בפרשת...

                  18.84% 

 

 
 

 

 
 

  היעלים הבורחים...
                  11.58% 

 

 
 

 

 
 

  רצח מרגריטה...
                  8.28% 

 

 
 

 

 עוד... 
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 העובדת הזרה של ירון לונדון

 

 

 

 

.  

 תגובתו של ירון לונדון הכעיסה אותי מאד.
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ם הומניטרי מול קלגסי משרד הפנים אד"כירון לונדון ניסה להציג את עצמו 
–את אנשי משרד איני חושבת שבמבחן ההומניטריות לונדון ינצח  ."האכזרים

  .הפנים

דולר  022ודואג להעביר לה משפחתה לאילו היה שולח את העובדת לארצה ו
  ומברכת אותו כל שעה ושעה. לחודש הייתה מרוצה מאד

 -ואם לא הייתה זו פעולה הומניטרית של ממש אם היו גם חבריו עושים כן 
 לפעול לשינוי החוק.יטרח וידאג 

ירון  .ואף להתגאות בכך י המדינה במודעלא יכול אדם כמוהו לפעול בניגוד לחוק
ופיע בפני הוועדה לטיפול בענייני העובדים הזרים לאור לונדון הוזמן לה

 לונדון בחר שלא להגיע. –התבטאותו הקשה 
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 דרכונים במפרץ אילת

 

 יום אחד הגיעה אלי קצינת משטרה ובידה מעטפה חומה גדולה.

 "ובקשו שאמסור לך. שלחו לי את המעטפה מתחנת אילת"

 החלטתי לשחק את תפקיד הקוסמת.

 :אמרתי לה 

 במעטפה. עלך כמה עובדות מבלי שאג אספר 

 בתוך המעטפה יש דרכונים. .1
 הדרכונים נמצאו בים. .2
 שייכים לבחורות מחבר המדינות לשעבר.הדרכונים  .3

 

 כך אומנם היה.

 לא הייתי קוסמת .

המעטפה הייתה ,דרך הים  -בסירות ליווי -תבאותו הזמן החלו להבריח נערו
 במים . שרויהמקומטת ונראה היה שהייתה 

העדיפו להעסיק קטינות ורצו הם  הסרסורים היו נוהגים להיפטר מהדרכונים
 שהלבישו עליהן זהות בדויה של אזרחיות ישראליות., או תיר זאתסלה

 .הנערות במכון ליווי בתל אביבכל ם זמן לא רב לאחר מכן נעצרו נמואו
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מפעילי עגורנים נותרו מחוסרי עבודה    9111-250מתוך עיתון גלובס 
 עובדים זרים 052בעקבות העסקת 

 גלובס  01/06/1999

מפעילי עגורנים מובטלים רשומים בלשכות התעסוקה, בזמן  052לפחות "
מפעילי עגורנים זרים. כך עולה  052שבישראל עובדים בהיתר חוקי לפחות 

התעסוקה. עשרות מפעילי עגורנים ישראלים נשלחו להסבה מנתוני שירות 
מקצועית על חשבון המדינה בגלל ששירות התעסוקה לא הצליח למצוא 

 עבורם עבודה בתחום.

ועדת השרים לעובדים זרים לא התירה מעולם הבאת מפעילי עגורנים זרים, 
' עולה בהתמדה מספר ההיתרים שחילק שירות התעסוקה. 55אך מסוף 

מפעילים. בעבר היה המקצוע מבוקש  012שעברה הוא התיר להביא בשנה 
בקרב צעירים בזכות תנאי השכר. מפעיל עגורן ישראלי מיומן משתכר יותר 

אלף שקל בחודש.  11-שקל בחודש, ועלות העסקתו מסתכמת בכ 12,222-מ
 מפעיל זר 

 שקל בחודש. 1,522מקבל עד 

המובטלים ועד פעולה ופתחו בסוף השנה שעברה הקימו מפעילי העגורנים 
במאבק על זכותם לעבוד. בינואר, בעקבות התערבות משרד הפנים, הפסיק 

 ".שירות התעסוקה לתת היתרים חדשים לעובדים זרים

 

לא הייתי מעורבת בהנפקת אשרות כניסה לעשרות אלפי פועלי  כפי שציינתי
 הבניין והחקלאות שהועסקו בארץ בשנות התשעים.

חשבתי על רעיון  או כאשר שר הגיעו אלי מידעים בעיתייםיחד עם זאת כא
 כלשהו שיוכל ליעל את העבודה מיהרתי ופניתי לגורמים הרלוונטיים.

 

 קכאשר הגיעו אלי מסמכים שהצביעו על כך ששרות התעסוקה החל להעני
הביא  עבודה לעגורנים ומנופאים שהועסקו תמורת שכר זעום ובכך רישיונות

פניתי ,ובא  -כר נאה.שתכרו שהועסקו בעבודות אלה והש ישראלייםרי לפיטו
 שינוי
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בינואר כפי שנכתב בכתבה  ולא רמכתבי נכתב בתחילת פברוא -יש לשים לב 
 ."גלובס"ב

 

 

 

 

 כמה חשוב להגדיל ראש ככל שניתן.

 .בניה  -עוד דוגמא למכתב הנוגע לחברותבהמשך  

 .ל המשרד"על מכתב זה קבלתי נזיפה חמורה ממנכ

 האם לא היה צדק בדבריי?
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 איומים על חיי

עם גורמים  ושוחח יום אחד ישב אדם העוסק בעסקי התיירות במסעדה בנתניה 
 מחבר המדינה שעסקו בהברחת עובדים למדינה ישראל.

י בתיה כרמון פוגעת מאד בעסקיהם עקב כהאנשים שתו ונהנו ואז סיפרו 
 לחסלה.סופית ומאחר וכך הוחלט  הבדיקות הקפדניות שהנהיגה

למשטרה ולאחר חקירה שאימתה ככל הנראה את החשדות הדבר הועבר 
 הוצמדה לי מיד אבטחה,

 הותקן בביתי לחצן מצוקה ועוד כהנה וכהנה. הסורגים בביתי חוזקו,

המאבטח . נגעה ברכבי מונית עד כדי כך הייתה גדולה הפניקה שיום אחד
שנסע עימי עצר מיד את נהג המונית וכולנו נסענו לתחנת המשטרה ב"מחנה 

 .שייך לחבורת המתנקשיםהוא המונית שמא  גנה שם נחקר יהודה"
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 זו תקופה לא קלה.הייתה 

על מנת שלא אצטרך  וזאת  כמעט ולא יצאתי מהבית -כדי לא להכביד 
הגיע רק כדי ללוות אותי אל העבודה אשר להזמין הרבה את המאבטח 

 ובחזרה הביתה.

ניתן יהיה לחזור לשגרה וכשהודעה חיכיתי בקוצר רוח להודעת המשטרה כי 
 .זו הגיעה סופסוף הייתי מאושרת
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 ומה בעניין כלות מאוקראינה

 

קצר קטע -להלן -דילמה קשה שעלתה
 .שהתפתח בכנסת  מדבריי בדיון 

  הנושא הטיל עלינו משימות נוספות 
רוב הישראלים שאפו באמת ובתמים 

 למצוא בת זוג.
וגם הבנות שאפו לכך בדרך כלל 

 אולם רוב הנישואים נכשלו.
 

 

–
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 רחבעם זאביפגישה עם שר התיירות 

הוזמנתי לפגישה בלשכתו של שר התיירות דאז רחבעם  7002לאוגוסט  72-ב
 זאבי.

על משרד הפנים המקשה על  הרקע לפגישה היה תלונות של חברות תיירות
זקוקים לאשרות כניסה כדי  אמריקה שאינםכניסת קבוצות תיירים מדרום 

 ארצה. להיכנס

מכות לסרב כניסה של כל אדם אשר סכאן המקום להסביר כי למשרד הפנים 
 קיים חשד שמטרת כניסתו בעייתית.

ישבתי עם השר והסברתי לו בדיוק מהן הסיבות ומהן ההוכחות שבידינו 
 המצביעות על כך שאין לאשר הכניסות.

ברור כי תשובותיי  היה ישבנו זמן רב השר שאל הרבה שאלות וקיבל תשובות
 שכנעו אותו.

-ֻמְסַטַפא ַעִלי אלְ כי נורה ונהרג לפתע נכנס אחד העוזרים לחדר וסיפר לגנדי  
החזית העממית  היה מזכ"לש  ַאבּו ַעִלי ֻמְסַטַפא הידוע גם בכינוי  ַזְבִרּי-ַעִלי א

  7000 מיולי לשחרור פלסטין
 העוזר שאל אם גנדי מוכן להתראיין ברדיו בנושא זה.

 גנדי סרב.
 הוא אמר לעוזר שכרגע הוא מדבר עם בתיה כרמון וזה חשוב יותר.

 
 

 
 ;החזית העממית לשחרור פלסטין כרזה של

 במרכז מופיע אבו עלי מוסטפא 

פחות מחודשיים לאחר מכן נרצח גנדי במלון היאט בירושלים כנקמה על 
 חיסולו של אותו אדם שסרב להתראיין לגביו.
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 ואת מהלכיהם ההיסטוריהולהבין את גלגלי לצפות  כמה קשה לדעת 

 

פעלו לחצים קשים כולל מן הו ,זאת הקבוצה עליה שוחחתי עם גנדי
.התקשורת  

קרה.–לבסוף קבלתי הוראה לאשר הכניסה וכפי שחששתי שיקרה   

רוב אנשי הקבוצה נותרו בארץ ואחרים  סוממו זאת  כדי שניתן יהיה 
 להוציאם ולא להסתבך יותר מדי עם הרשויות.

.ואף אחד לא התנצל אף אחד לא דיבר-כשהסתבר כי מדובר במרמה  
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 תקשורת

הסיפורים המעניינים והחדשים שבו את ליבם של כלי התקשורת אשר הקדישו 
 כל יום התפרסמו פרשיות חדשות .. תשומת לב רבה לפרשיות המתחדשות

שר הפנים אלי סוויסה קרא לי יום אחד ואמר שחבריו בכנסת ובממשלה 
לפני שאלך מתעניינים בפרשיות והוא אינו מעודכן לכן ביקש ממני שבכל יום 

 הביתה אשלח לו בפקס את הסיפורים המעניינים של אותו היום וכך עשיתי.

ידיה של דוברת  - שממש נכנסו עמוק לסיפורים ולבעיות היו כמה עיתונאים
המשרד היו מלאות עבודה עד שאשרה לי לעמוד עם התקשורת בקשר ישיר גם 

 לצורך תשובות לשאילתות והן לצורך מסירת פרטים חדשים.

הנושאים החדשים שלא היו ידועים עד אז ,תחפושות בדרך לארץ המובטחת, 
הכל היה חדש  -נישואים פיקטיביים ,הפיכתה של מדינת ישראל למדינת הגירה 

ומעניין והכתבים הלכו שבי אחר הסיפורים. התראיינו לסרטים דוקומנטריים 
 רדיו וכמובן בעיתונות הכתובה. בטלוויזיהולכתבות 

מעתי תלונה של חייל שהתלונן על כי לא מאשרים את כניסת ש בוקר אחד
דור ואמרתי ששום בקשה יאשתו לארץ התקשרתי מיד לרדיו בקשתי לעלות לש

 ות אצלנו ללא כל עיכובים.ללא הגיעה אלינו ובקשות מטופ

יל חשש שמא הבקשה לא תטופל יהוגשה אלא שהח אהתברר כי הבקשה כלל ל
 .ועל כן התלונן מראש

מזכיר סיפור מצחיק אודות אזרחית ישראלית שהגיעה לנתב"ג עם גבר  הסיפור
 סיני ותעודת נישואין והודיעה כי זהו בעלה החדש.

 היא מתגוררת. עמובאופן מקרי ידענו כי לאשה זו ידוע בציבור 

כששאלנו אותה מהו הסיפור כאן ענתה בלי להתבלבל "נכון יש לי עכשיו מישהו 
 לכן הבאתי בעל רזרבי" אבל מי יודע מה יקרה מחר

 הסיני המסכן שבנה על עבודה חדשה ומכניסה נאלץ לחזור לסין.

 

 

 

 

184



 ?יושב שתי קומות מעליך "ידיעות אחרונות"מה קורה כאשר סניף 

 

יכל גרייבסקי המתבסס על מכתב מיום אחד אני קוראת בעיתון כתבה של 
בעבודת המינהל והצעות  ששלחתי ללשכת השר ובה הצבעה על ליקויים שונים

 לשיפורים.

 חשבתי שיחשדו בי שאני היא שהדלפתי המכתב לעיתון.,הרגשתי רע מאד 

שאלתי אותה ופניתי לעיתונאית 
והיא  בלגל אליה המכתגמהיכן הת

 ענתה לי "הביטי סביבך"

חשבתי שהמכתב הגיע מאחת 
אמרה רק יום אחד שהעובדות 

קודם לכן שיש לספר לתקשורת 
 במשרד.מה קורה 

עם הבנות והשתכנעתי  ישבתי
 שאין להן יד ורגל בהדלפה.

והביטי בתוכנית  הטלוויזיהשר אלי בני "פתחי את קזמן לא רב לאחר מכן הת
 . תיק תקשורת""

 פתחתי.

משרד  תבתוכנית ספרו על ידיעה שמקורה היה  בשקית זבל שהונחה ליד דל
 .בחדר המדרגות ,הפנים

 העובדים באותו הבניין. "ידיעות אחרונות"אנשי את השקית  לקחו 

 באותו הזמן לא הייתה לנו מכונת גריסה.

 הייתי מאושרת שלא פגעתי בשתי העובדות עליהן נפל החשד.

האם התקשורת באמת מתעניינת בסקופים י "עצמת את בדיעבד אני שואל
 אחריהם"?המעקב  היכן  ,אם כןו שנופלים לידיה

ינו היה הוגן אם לא למעלה מזה הצלחנו לשכנע ניתן לומר שיחס התקשורת כלפ
 את הכתבים בדרך כלל גם כאשר היה מדובר במקרים קשים.
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הערה זו אינה כוללת את הכתבה נגדי לגביה הגשתי תביעה וגם זכיתי ואשר 
 מוזכרת בסיום ספרי זה.

 

 6991 - פורים בנתב"ג

תגלו היה הכתב הראשון שגילה את הפוטנציאל הטמון בנושאים החדשים שנ
 . העיתונאי רמי חזותבלט אחר כך  ברוך מאירי.

 שלא עזבו את הדוברת ומידי יום יותר מאוחר היו עוד מספר כתבים צעירים
 חדש אם ישנם סיפורים מעניינים. התקשרו ובקשו לדעת אם יש

 לעיתים הייתי אני מפנה אליה סיפורים מעניינים והתקשורת חגגה.

צים "נושא עד שאחד הפרקליטים במחלקת הבגעד כדי כך התעניינו כולם ב
 שאני מחזיקה איש יחסי ציבור לצידי. חבר איתי והיה בטויד

 עוד תפקיד שכנראה החמצתי.

שעיתון "ידיעות אחרונות" השקיע וצרף  6991להלן כתבה של רמי חזות משנת 
 "ארץ התחפושות".-גם ציור מוזמן 

 

 

 66.1.6111"ידיעות אחרונות"  
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 רטוספ

 ספורטאיםל נגעופשוטות יותר ההבעיות  .כרכו בענייני ספורטנהרבה סיפורים 
אך למעשה הגיעו כדי להשתתף במשחקים  -למבחנים למיניהם שהגיעו לכאורה

קבלו ומבלי ש שעברו את ההליכים הנדרשים זאת מבליכל  ולהכריע את גורלם.
 שיון עבודה בישראל.יר

שאיתרו ספורטאים  ה גרמו אותם סוכניםרלכאואת הבעיות הקשות והפליליות 
 ומצאו דרכים מתוחכמות כדי להעניק להם מעמד מוכשרים ברחבי העולם

 .אותה )אפילו באולימפיאדה( לייצגאו  לשיאפשר להם לעבוד בישרא

שנועדו להציג זכאות לכאורה  מזויפיםבמסמכים  כל זאת תוך שהם משתמשים
פיקטיביים  נישואים או זכאות אחרת ,גיורים פיקטיביים, לעניין חוק השבות,

)ראו הקטע המוקדש לקצין המשטרה אפרים ארליך  לזכאי שבות וכו'
 "קרמשניט" ועזרתו לביטול אזרחותו של ספורטאי שעלה במרמה(

 

 

 

 בוסמן חוק

גרר אותנו למאבק ומספר הזרים שמותר לקבוצות להעסיק  עניין חוק בוסמן
 התאחדות לכדורסל.עקרוני מול ה

ואילו אנו קבענו ,ההתאחדות טענה כי זכותה הבלעדית לקבוע כמה זרים יועסקו 
המשרד תוך התייעצות עם -כי ההתאחדות ממליצה ומשרד הפנים קובע

 .הממונה על הספורט בישראל
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המלונאים או הפרדסנים אינה קובעות כמה  ,קבלניםההתאחדות גם  כך, אמרנו,
 ארצה. פועלים זרים יגיעו

 קבלנו תגובות זעם רבות אך גם הרבה מכתבי תודה מכדורסלנים ישראלים
 .שפעילותנו עודדה אותם וסייעה לעתידם הספורטיבי

 

 

 

 

 פרשה מטלטלת שנתגלתה על ידינו.

 המשטרה: להעמיד לדין את קליין ופלדה בפרשת הדרכונים המזוייפים לכדורסלנים

 מאת אסף זוהר :,25.03.2001 :

ירושלים ממליצה להעמיד לדין את יו"ר קבוצת הכדורסל הפועל ירושלים, דני משטרת 

קליין, את הקבוצה עצמה ואת סוכן השחקנים, אברהם פלדה, בעבירות זיוף ומירמה 

 .בפרשת הדרכונים המזוייפים

המשטרה אינה ממליצה להעמיד לדין את שחקן הקבוצה, קני ויליאמס, לאחר 

 .לא היה מעורב בהליך הזיוף עצמושמהחקירה עלה, כי ויליאמס 
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מיחלק ההונאה של משטרת ירושלים פתח, כזכור, לפני מספר שבועות בחקירת פרשת 

הדרכונים המזוייפים בעקבות תלונת איגוד הכדורסל לאחר שהתברר, כי כוכב קבוצת 

הפועל ירושלים, קני ויליאמס ושחקן זר נוסף, מיילס סיימון, ששיחק במכבי רעננה, 

בארץ בדרכונים צ'כים מזוייפים. חקירת המשטרה העלתה, כי היוזמה להבאתו שיחקו 

 .של ויליאמס במסווה של שחקן בוסמן היתה של סוכן השחקנים אברהם פלדה

גורמים במשטרה מסרו, כי בחקירה התברר שפלדה פנה לדני קליין יו"ר הפועל ירושלים 

 .אלף דולר 08מורת תשלום של והציע לו דרך בה יוכל ויליאמס לחזור לשחק בקבוצה ת

פי החשד, לאחר שקיבל פלדה את הסכמתו של קליין פנה לאשר ביטון, איש עסקים -על

תושב חיפה, שהיה אמור להשיג עבור פלדה את הדרכונים המזוייפים. ביטון סיפר 

לחוקרי המשטרה כי באמצעות קשריו בצ'כיה הוא השיג מספר דרכונים שזוייפו עבורו 

לשחקנים ויליאמס וסיימון. המשטרה ממליצה לפיכך להעמיד לדין את דני קליין והועברו 

 .בעבירות של קבלת דבר במירמה, זיוף והפצה

. 
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 ניר אלון יו"ר איגוד השחקנים מרוצה מאד ממלחמתנו
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 שפעילותנו בלמה הרבה פעולות בלתי חוקיות שלניתן לומר 

 הספורט למיניהם -ארגוני 
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 דיפלומטים של העולם השלישי

 ארצותהחוץ הזר נוצרו במיוחד עם דיפלומטים של  - ותרקשרים עם אנשי ש
 ם השלישי שאזרחיהן נתקלו בבעיות בגבול או שנעצרו בארץ לשם גירוש.ולהע

 .הברחה בניסיונותהיו גם קונסולים שהיו מעורבים בעצמם 

קורת רוח כי כמעט תמיד פגישות עם דיפלומטים הסבו לי בדרך כלל הרבה 
לרכך לחלוטין את התרעומת שהצטברה אצלם במיוחד  הצלחתי בשיחות איתם

 .בעקבות בעיות שנוצרו בגבול או בעקבות מבצעי גירוש

הבית  -והתחלתי לעסוק בענייני  כשרק הגעתי הביתה יום אחד בשעות הערב
 נקראתי באופן דחוף למשרד.

הגיעו זועמים לפגישה עם מנהל  אלהסתבר שאנשי השגרירות ההודית בישר
 ולא ניתן היה להרגיעם. מינהל האוכלוסין

יצאתי מיד מהבית ולקחתי איתי חבילה של שוקולד פרה מארון הממתקים של 
 .הילדים

 

 

 

 קעו את התקרה.יבכמעט ו הצעקות - הגעתי למשרד

"הבאתי לכם משהו מתוק שתקבלו :הוצאתי את חבילת השוקולד ואמרתי להם 
 .אותו רק אם תרגעו" 

התחלתי לחלק ואמרתי שאת הריבוע  ,לקתי את החבילה לריבועים קטניםיח
 הגדול אתן למי שיתנהג הכי יפה.

 כשסיימתי לחלק והיה כבר שקט הודעתי שעכשיו אפשר להתחיל מההתחלה.

 קצר את הבעיות והלכנו איש לדרכו. דברנו ופתרנו בתוך זמן

 רק אחר כך נזכרתי שהאכלתי הודים בפרות קטנות ואף אחד לא אמר מילה.
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רבים  ,עם הקונסול הניגרי היו לי פגישות רבות העובדים הניגרים היו לא קלים
סמכות להוציא אותם  מהם הודיעו בפירוש שיש להם זכות על הארץ ואין לנו

שום בבפסקנות שכששאלתי אם יאפשרו לי לעבור לגור בניגריה ענו לי .מכאן 
 אופן לא ניגריה היא אך ורק מדינתם שלהם וישראל גם היא מדינתם.

 

 כפר בניגריה

 

 

הרבה בנשואים פיקטיביים , רבים היו הניגרים שנישאו כאן לבחורות ישראליות 
כאשר בת הזוג הישראלית  -ואחרים ג עשו פשוט עיסקהכאשר שני בני הזו

 מאמינה כי מדובר באהבה וברצון כן ואמיתי מצד בן הזוג הניגרי.

רב הבחורות התאכזבו מרה כאשר הוברר להן שהיו מכשיר בידי ה"בעלים" 
.פעמים רבות התברר להן כי לניגרים נשים וילדים  להשגת מעמד בישראל

 בניגריה.

ואיימו עלי  לבנייןליד הכניסה  תובליל-לא אחת–כמה זוגות שכאלה המתינו לי 
כדי שאעניק אזרחות מיידית לבעלים )זאת עוד לפני הבג"צ שאפשר לנו לעכב 

 (את מתן האזרחות בכמה שנים.

זוג אחד הצליח לפרוץ למשרד כאשר ישבתי שם לבדי )כנראה שבדרך כלשהי 
 למדו את קוד הכניסה לקומה(.הם הגיעו אלי שברו את השולחן ואיימו עלי.

מזלי שומר הקומה שעבר במקרה ברחוב ראה את האור הדולק והחליט ל
 לעלות.
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 ספורטיבי שהניס אותם. אלוףהיה  השומר ריצ'רד

 .מאז לא נשארתי יותר לבדי במשרד

לקחתי את העבודה הביתה ועבדתי מדי יום שעות רבות מבלי שקבלתי כל 
 ק במשרד.תשלום על עבודתי כי שעות נוספות ,כך הודיעו לי ,מבוצעות ר

שוחחנו הרבה על . בבעיות שנוצרו ובפתרונן ןהיה מגיע כדי לדוהניגרי הקונסול 
 .נושאים שונים ובין לבין פתרנו את הבעיות

לימים נתמנה הקונסול להיות שר החוץ בממשלת ניגריה ומאד התרגשתי  
שהגיע ממשרד החוץ ובו היה סיכום פגישה עם כאשר קבלתי העתק מברק 

 שהפך להיות שר החוץ. השגריר לשעבר

את  (שר החוץ"בנקודה זו הרחיב )  8991וכך נכתב בין היתר במברק מדצמבר 
ביקש למסור ו ויכולתה  לכישרונותיהעל הערכתו העמוקה לגב' כרמון  הדיבור

 .ברכה חמה"

עיות ולקבל באנשי השגרירות הסינית הגיעו אלי סמוך לחג הפורים כדי לפתור 
והסברנו .על השולחן שלי הייתה קופסא של אוזני המן  שוחחנו ,הסברים שונים

 שקניתי באותו היום.

 .איך קוראים לעוגיות אילו ולמה ,כבדתי אותם ואז ספרתי להם את סיפור החג 

 .דה לדרך מסרתי להם את העוגיות שנותרו כצילפני שהלכו 

 כמו ילדים קטנים הם יצאו וחיוך עצום על פניהם.,לא היה גבול לאושרם 

 

 דיפלומטים רבים היו מגיעים עם סודות מהחדר ספרו על מעשי מרמה וזיופים
ולעיתים כחלק ממלחמות  ,בשחיתות ובמרמה להילחםלעיתים מתוך רצון כן 

 חרים פגעו באפשרויות שלהם להתעשר.א פנימיות כאשר

 

גלות שדיפלומט אפריקאי בכיר השתמש בדרכוני שרות של מדינתו כך הצלחנו ל
 .אזרחים ממדינות אפריקה -תמורת כסף רב-לישראל כדי להבריח

כך העביר אלינו שגריר מדינה מאסיה מידע על עסקאות אפלות שרקם הקונסול 
 בשגרירות.
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והיה נעים לגלות עד כמה הם דומים לנו  לנוצגם אנשי כנסיה רבים בקרו א
 .למרות אורח החיים השונה כל כך

של הכנסיה הרוסית  רנקשרתי לנזירה רוסיה שהייתה אשת הקש במיוחד 
 בזכות שליטתה בשפה האנגלית.

 .שמעמדה בכנסיה היה גבוהלא ידעתי 

 

 היא הייתה מספרת לי על הכנסייה, על משפחתה, על אחיה הקטן.
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ערב מלחמת המפרץ היא הגיעה אלי רועדת ממש כדי לספר לי עד כמה היא 
 .מפחדת ובקשה שאחזק אותה

 

 

 במגרש הרוסים הכנסייה

 

ותי ראיתי את הסרט "סיפורה של נזירה" דתי לה שבילרבאחת ההזדמנויות ספ
והיא בחיוך  הכנסייהושאלתי אותה אם יתכן מצב שתתאהב במישהו ותעזוב את 

 "אולי."–ביישני אמרה לי 

ממש אמר לי שאני  הכנסייהתי זאת לאדם שהיה מעורה בענייני רכשספ
לא האמין לתשובה .הוא איך העזתי לשאול אותה שאלה כזו ושאל משוגעת 

 שקבלתי ממנה .

 .כולנו בני אדם-אני בכל אופן  קבלתי כאן עוד חיזוק למה שהבנתי מזמן 
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 קונסול המעורב אישית בהברחות - הסתרתי את שם המדינה

. 

201



 פרשת הזמר הניגרי

 הפרשה שתפסה הכי הרבה כותרות הייתה לדעתי פרשת הזמר הניגרי.

 האביב לאשר כניסתה של להק -עיריית תלמהכל התחיל בבקשה שקבלתי 
מניגריה שלא היו ברובם ניגרית שנועדה להופיע בפני קהילת העובדים הזרים 

 ".הלרומם את רוח"חוקיים ו

 .תושבי ישראלהאמרגנים היו שני ניגרים 

משרד הפנים העוסקים אנשי אנו  ניסוח הפניה הכעיס אותי מאד באשר
עיריית תל  - ואילו גוף ציבורי אחר עבהרחקת העובדים הזרים הוצגנו כצד הר

 מבקש לעודד את רוחם בגלל הרע שאנו עושים. אביב

ועבודתנו אינה  מאחר ולא חשבתי שאנו רעים יותר מאנשי עיריית תל אביב
 .ההכניס וסירבתיהבעתי דעתי בפני העירייה  בקיום החוקה ברוע כי אם קשור

 העיתונות השתוללה ממש.

קבלו את הוגשה עתירה לבג"צ שר הפנים וגם היועץ המשפטי לממשלה 
 שופטי בג"צ לא קבלו בתחילה עמדתנו וזאת בלשון המעטה. עמדתי.

 הביקורת הייתה איומה.

 בינתיים התחלנו לערוך בדיקות.

שני האמרגנים מוכרים למשטרה כמבריחי עובדים  בשלב ראשון הסתבר כי
וכי  להופעות במדינות שונות י אינו מגיע לעולם עם להקהרכי הזמר הניג,זרים 

 .יגריהנלא יצאה מגבולות  םמעול ,שהוא ביקש להביא  ,הלהקה

להבריח לארץ  התחזק חשדנו כי מטרתם העיקרית של האמרגנים הייתה אז
וכי הזמר משתף איתם פעולה בתמורה  זרים במסווה של נגנים וזמרים עובדים

 לקבלת נתח מהרווחים.

 היינו צריכים להוכיח זאת.

 כאן נעזרתי בישראלי בעל קשרים ונציגויות במדינות רבות וניגריה בתוכן.

 הכתובת בניגריה הייתה רשומה על גבי הטפסים שקבלנו.

כדי שיתעניינו שם אם ידועה להם בניגריה בקשנו שישלח כמה מאנשיו למשרד 
 דרך להגעה לישראל.

שתמורת כמה אלפי דולרים יוכלו להסדיר  ההתשובה היית.חשדותינו התאמתו 
 .שנוסעת לישראל זאת כי בדיוק עכשיו הם מארגנים קבוצה
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אנו כי לאחר שיקול נוסף צ והודענו "את כל המידע שאספנו הבאנו בפני בג
 של הזמר בלבד ללא הלהקה.מסכימים לכניסתו 

 השופטים קבלו את עמדתנו.

ר את הופעתו מה שהוכיח כי לא בהופעות היו מעוניינים בנסיבות אילו ביטל הזמ
 כולם כי אם בדמי התיווך.

 הרבה אנשים טובים וישרי דרך צריכים היו ללמוד לקח מהפרשה העגומה הזו.

 

 

 שינה פיטרס יופיע בישראל בתחילת אוקטובר
 בעקבות עתירה לבג"צ, אישר משרד הפנים את הגעתם ארצה של הזמר הניגרי ולהקתו

 ynet 10.30.32 , 20:21   :יודלביץ מרב
לאחר מאבקים רבים מעל דפי העיתונות ובין כתלי בתי המשפט בארץ, נכנע משרד הפנים לצו בג"צ 

המקורית של פיטרס אמורה היתה ואישר את הגעתו לארץ של הומן הניגרי סר שינה פיטרס. הופעתו 
להתקיים לפני מספר חודשים, אך במשרד הפנים חששו שהמופע יהווה מעין הכרה רשמית של 

  המשרד בקהילה הניגרית בישראל, שמורכבת ברובה מעובדים בלתי חוקיים.
בעקבות התערבות האגודה לזכויות הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים, הוגשה עתירה לבג"צ, 

תה היתה לאפשר לפיטרס להופיע בארץ. ואכן, בימים אלה התקבלה ההחלטה שמחייבת את שמטר
  משרד הפנים לאשר את כניסתו לישראל.

והתמחה במוזיקת הג'וג'ו, שמשלבת בין שירה  03-שינה פיטרס, החל את דרכו המוזיקלית בשנות ה
יל את קריירת הסולו שלו התח 03-ביט, ועוסקת באהבה ובאחווה. בשנות ה-מסורתית, ג'אז ואפרו

רקדניות פולקלור,  21-והפך לאחד הזמרים המובילים והנמכרים באפריקה. לישראל יגיע עם להקתו ו
  ", להקה המורכבת מניגרים החיים בארץ.Dogglandשילווו בלהקת "

באמפיתיאטרון ווהל, ת"א,  20:33(, בשעה 0.23המופע של שינה פיטרס ולהקתו יתקיים ביום ד' )
 בחוף מינרל, ים המלח. 20:33בשעה(  1.23מוצ"ש )וב
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 ענייני בריאות

 הביאה גם לשינויים בתחום הבריאות.פתיחת שערי הארץ 

 בניגוד לחוק. עובדים זרים שישבו בארץ נדחפו למכור איברים

 שהעניין הוסדר עם הרשויות. מבליהתפתחה מאד התיירות הרפואית 

יום אחד התחילו ללחוץ עלי לאפשר כניסתם ארצה של נרקומנים כדי שיעברו 
 גמילה.כאן טיפולי 

בעלי האינטרס היו ישראלים שקיוו ללכוד ברשתם הורים עשירים שרצו להציל 
 את ילדיהם ונישבו בהבטחות לגמילה.

 פיתתה את אותם ההורים גם העובדה שהטיפול יהיה רחוק מהבית ומהשכנים.

כשהודעתי שלא אאשר דבר עד שאקבל אישורים מהמשטרה ומגורמי הרווחה 
 השתתקו הפונים.

שבו בארץ שלא כחוק אושפזו בבתי חולים לחולי נפש ושוחררו לרחוב זרים שי
מבלי שמשרד הפנים ידע על כך על מנת שיוכל לפעול מול השגרירויות 

ברגע שהתוודענו לתופעה התבקש מנכ"ל -המתאימות להחזרתם לארצותיהם.
 משרד הבריאות לטפל בבעיה.

ץ כאשר החשש משתלמים ברפואה ממדינות העולם השלישי הציפו את האר
 שהתופעה עלולה לפגוע בצעירים הישראלים שלמדו רפואה.היה 

 נקבעו כללים.מול הרשויות  נושאים אילו  עשיתי מאמצים רבים כדי להסדיר
על  שמשרד הבריאות ובתי החולים מקפידים שאף הוסדרו בנהלים אני מקווה

 .י המדינהבתושעל מנת שלא לפגוע באינטרסים של  הנהליםקיום 
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 כיצד אתה נחשב נשוי ולא נשוי בעת ובעונה אחת

 .תחוקי המדינה אינם מאפשרים לגבר לשאת יותר מאשה אח

 .?מה יעשה אדם שחשקה נפשו לשאת שתיים שלוש או ארבע נשים

 יגיע למשרד הפנים ויצהיר בכל פעם כי התגרש.

כאשר בני הזוג היו תושבי  לאשרות לא עסקנו בענייני נשואים האנו במחלק
איחוד משפחות של בני מיעוטים תושבי  בענייני כמעטתי ישראל וככלל לא עסק

 .קבע

 נהל האוכלוסין.יהנושא היה נתון בידי מנהל מ

שנישאו  התוודעתי לתופעה של בדואים, אזרחים ישראלים מסוים,בשלב אולם  
 .אילו ילדו ילדים ורשמו אותם על שמם ועל שם נשים ישראליות  לנשים רבות

 אזבהיותם לכאורה פנויים אך  ם גרשו את נשותיהם ונישאו מחדשבכל פע
שהנשים הגרושות ממשיכות להתגורר עם הבעל הישראלי ואף ללדת  הסתבר

גירושין או הנישואין שהוצגו בלשכות משרד ה.ברור היה שתעודות לו ילדים 
 . הפנים היו בעייתיות שהרי לא יתכן שגבר דתי ימשיך לחיות גם גרושתו

 .הלהבין את התופע חוףשיש צורך דהבנו 

 שיכול היה לעשות סדר היו אנשי הדת המוסלמים. הראשון

את אנשי בתי הדין השרעים  ועדת הפנים להזמיןבמקביל בקשנו לכנס את 
 .ולקבל תשובות 

 לצערנו. יוזמתנו הוכשלה
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 ילדים לקניה ומכירה - רלף קליין

 

לפתוח בארץ בית ספר  בתכניתורלף קליין והודיע כי  יום אחד, ,פנה אלי
 לכדורסל.

יקאים להפוך אותם לשחקני כדורסל רבבית ספר זה ברצונו ללמד ילדים אפ
 מצטיינים ואחר כך למכור אותם לקבוצות כדורסל בעולם.

לשהות כאן מבלי שימונו להם  קליין כי ילדים לא יוכלו הודעתי לרלף
 אפוטרופסים חוקיים.

 כנראה שדרישתי לא הייתה כל כך קלה לביצוע ולא התקיימה.

ועל  מצאתי כמה שורות זועמות עלי ןבאחד מהראיונות העיתונאיים עם קליי
 הנזק שגרמתי לו.   

 

 יונרלף קליין עם שחק

 
, 
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בתיה כרמון דפקה את "-  20.2.3333"מעריב"   - מתוך כתבה על רלף קליין
 "פרוייקט  הכדורסל האדיר

 

214



 משפחות מתורכיה -מזויפים אישורי יהדות 

 בהם נתקלתי  בתחילת עבודתי במחלקההראשונים 

הראשונים שנתקלתי בהם היו עשרות  תורכים מוסלמים שתמורת תשלום קבלו 
 טורקיה.ביקטיביים מהרבנות פאישורי יהדות 

 הדרך לקבלת מעמד גם לבני משפחתו.הייתה  כשאדם אחד מוכר כיהודי קלה 

יתכן  מאמציי לעניין את המשטרה וגופים אחרים לטפל בבעיה לא הועילוכל 
לא  והאחריםהמתחזים ברובם לא עזבו את הארץ  ךמאד שהתופעה נבלמה א

 באו על עונשם.

לפרשה חמורה של התחזות משפחה   גם הרבנות בתורכיה הייתה אחראית
 למשפחה יהודית. מרוקאית מוסלמית

מתחזים ליהודים ואחרי מאמצים מרובים  לארץ כשהם והמשפחה נכנסבני 
הצלחנו להוכיח כי התחזו ולגרשם אלא שאז חזרו עם מסמכים שהשיגו 

 ואחד מבניהם התגייס לצבא. בתורכיה

הגיוס  רות שלעניות דעתימשירותו בצבא סייע למשפחתו לעורר רחמים ל
 בזהויות פיקטיביות יכול היה לגרום נזק חמור למדינה.

 

 

 "מעריב"- משפחה שכזאת
 

זוהרי הגיעו לראשונה לישראל כתיירים מוסלמים ממרוקו,  חסן ופאטימה
אך לא ויתרו. בפעם השניים התייצבו כאן שוב,  -גורשו אחרי כמה שנים 

כעולים ששמותיהם מנחם ופאני זוהר. הם קיבלו אזרחות ישראלית, סל 
קליטה ועוד הטבות. כשהתעורר החשד נגדם הפעילו תעשייה של 

כולל כתובה ממרוקו שהתגלתה תצהירים ומסמכים מזויפים, 
 -כמפוברקת. כשבג"ץ קבע שיש לגרשם הם שלפו את הנשק האחרון 

 יאסין המשרת בצה"ל. עלייה וקוץ בה-הבן יוסי
 

  

 

 קלמן ליבסקינד
4202///6 36:41 
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 תביעת לשון הרעו פיליפינים

 

 בעיקר מרומניה. ,פועלי בנייןל ניתנו אישורי עבודה רבים בשנות התשעים 

כניסה לארץ של אלפים רבים של גברים זרים עוררה קנאה אצל אלפי העובדות 
 .או סתם לחברים מהמין השני -הפיליפיניות שהתגעגעו לבניהם ולבעליהן

נפנה למטפלות שבארץ נגבה מהן אלפי  :צץ רעיון "בעלי הרעיונות"בקרב  
אפילו אין הם פועלי בניין  דולרים ונכניס לארץ את הגברים שלהן כפועלי בניין

 .אמתיים

הבינו שעומדת  ים ישראלים שהיו קרובים לשוק העבודה הפיליפינימגור
שרו את כל יהגיעו אלינו והציגו מסמכים שא. הם להתרחש כאן קטסטרופה 

 .החשדות
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 5991"ידיעות אחרונות " 

 

 

על השגריר הפיליפיני  בדבר איומים ברצח הגיעו תלונות , במקביל לא רק זאת  
  .הפיליפיני מעורב בגביית הכספים ך שהקונסול כועל 

במשרד לאשר כניסת קבוצות הגברים מהממונים עלי כשקבלתי הוראות 
שיתי דבר ע הפיליפינים למרות שידעתי והודעתי מה מסתתר מאחוריהם

 שמעולם לא עשיתי לפני כן.

 פניתי למשרד החוץ וספרתי מה מתרחש.
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מנהל מחלקת אסיה ביקש ממני להגיע תוך שעתיים אליהם כשהגעתי היו שם 
 אנשי משטרה והשגריר עצמו.

 .מידיתהמשטרה החליטה להציב עליו שמירה והשגריר סיפר על האיומים 

את הקונסול הוחלט לגרש מן הארץ וכן את אותם אנשי עסקים שפתחו כאן  
 משרדים וגבו כספים.

לא זכיתי אך הכנסתם של אלפי  למחמאות .מה עשיתי כשחזרתי משם סיפרתי
פיליפינים שלא היו כלל פועלי בנין וכל כוונתם הייתה להתיישב ולבסס משפחות 

 .נמנעה–בארץ 

 

 תביעת לשון הרע

הגיע התחילו להיות מופעלים לחצים על משרד החוץ ואז  לאחר מכן  זמן לא רב
אלי שגריר ישראל בפיליפינים שהיה בחופשה לקראת פרישה והתעניין בקשר 

קונסול ה אותו שהגה אותו להכנסת  "פועלי בנין" מהפיליפינים לרעיון דומה
 שגורש מהארץ.

אלא שהלחץ  העניין את הסיפור והייתי בטוחה שבכך נגמרבאריכות  ספרתי לו 
  .המשיך

)על פי  אותי לכתיבת מכתב למחלקה הקונסולרית במשרד החוץ הדבר הביא 
 .בקשתם(

על  לשגריר לשלם חוייבתי העניין התפתח לכדי תביעת דיבה שבשלבה הראשון
הערעור ,אלא שפרקליטות המדינה ערערה -כך שהיה משום פרסום במכתבי 

בקשה שלו לדיון נוסף בעליון לא .לשלם היה השגריר  שחויבהתקבל מי 
 נתקבלה.

 

 .הייתה זו תביעה מעניינת של עובד מדינה נגד עובדת מדינה
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 האם החתול מסוגל לשמור על השמנת

 

 בבעיהגופים שהיו אמורים להיות הראשונים במלחמה  עצוב היה לראות כיצד
 .אשר העסקת עובדים זרים זולה יותר ונוחה יותרב בנושא שמזלזלים הם אלה

המשפטים נתגלו כחסרי רוח לחימה  -משרד ,הפנים   -משרד ,ישראל -משטרת 
 וזול יותר.אשר היה להם נוח יותר ב

הפנים  -עבודה נשלחו לבצע עבודות שיפוצים במשרד רישיוןעובדים זרים ללא 
לבצע הובלות וכו' כאשר אנשי המשק מדריכים אותם לא להתקרב לחדר בו אני 

 עובדת.

שהעסיקו  ישראל נערכו בבתי מלון -המשפטים ומשטרת  -משרד קורסים של 
שמים "הודיעו כי הם  ליהםמנהבמודע עובדים זרים שעבדו שלא כחוק ואשר 

 עלינו. "פס

החמישה ואשר מטרתו הייתה -במעלה ךבכנס מיוחד של משטרת ישראל שנער
עובדים זרים ששהו שלא כחוק  הועסקו תי בנושא העובדים הזריםכדיון כלל מער

 בכל נושא הגשת האוכל לשולחנות.

יתי אליו ר ועדת הפנים דאז יורי שטרן ז"ל פנ"באותו הדיון השתתף גם יו
 והפניתי תשומת ליבו לתופעה.

 הלכנו שנינו לחדר האוכל והתברר כי חשדותינו אמיתיים.

התנצלו בפני המשטרה על עוגמת הנפש שגרמתי  - לסייעהממונים עלי במקום 
 להם.
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קשה שנתקלתי בו היה לאחר ישיבה שנערכה במטה הארצי של מקרה 
 המשטרה.

 בון.דהחקירות דאז יוסי סיהישיבה נערכה בהשתתפות ראש אגף 

 .נסכלהיהמטה הארצי ורק לאחר בדיקות ותחקורים הורשיתי  לבנייןהגעתי 

לאחר הישיבה הבחנתי בבחור שעל פי חזותו היה ממוצא אתיופי כשהוא מנקה 
 את חדרו של ראש אגף החקירות.

לאחראית על המשק וזו של מינהל האוכלוסין הלכנו אני והיועצת המשפטית 
 בהעסקתו. בעיהלנו שללא כל ספק אין הודיעה 

נו לראות תעודת זהות או דרכון בקשעל פועלי הניקיון כשהגיע האחראי 
 וחששותינו התאמתו.

מדובר היה בבחור אתיופי שלא רק ששוהה שלא כחוק אלא שלא הייתה 
נן ארצה שלא דרך בבחור שהסת היה מדובר רבדרכונו כל חותמת כניסה כלומ

 תחנת גבול מוכרת.

היינו המומים ועוד יותר כאשר הסתבר שאביו של אותו בחור ממלא תפקיד 
 באתיופיה. בכירבטחוני 

סה חופשית למקום כה רגיש ניהאחראי על העסקתו כלל לא נענש למרות שכ
 .דמסוכנת עד מא

מנהלת  ,ישראלית,"נניח הייתי אני  שאלתי את המזכירות שישבו בכניסה לחדר
נכנסת לחדרו של ראש אגף החקירות וסוגרת את  - מחלקה במשרד הפנים

 "האם היה הדבר מעורר חשד? דלתה

 ענו לי "ודאי"

, אנו מודים לו ההיפך"ושאלתי "וכאשר עושה זאת הבחור "? ענו לי הוספתי 
 ".ואב האבק לא יפריע לנושהוא סוגר את הדלת כדי שרעש ש

 כשיצאתי סיפרתי לשומרים בכניסה את שקרה.

שכשמישהו מה הרבה בדקו אותי עד שהורשיתי להיכנס אמרו לי הזכרתי להם כ
מספר שהוא עובד בניקיון ושמו מופיע ברשימת הקבלן הוא מורשה להיכנס מיד 

 שום כלום. - לא מסמכיםולות קא בדילל

  חקירותהראש אגף  לאותו בחור בחדרו שאולי מעניין כמה מסמכים צילם 
 במשטרת ישראל.
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את חדרו של שניקה -השוהה הבלתי חוקי–דף מדרכונו של הבחור האתיופי 
 חקירות במשטרההראש אגף 
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 קרמשניט

 

 קרמשניט

 איש המשטרה הלא הוא  לפחות פסקה אחת חייבת אני להקדיש לקרמשניט
פעל ללא לאות לניקוייה של העיר תל אביב ממכוני  שבשנים אילו אפרים ארליך

 עבריינים שעסקו בתחומים אילו.,ומועדוני הימורים ם ,ליווי למיניה

 .הפסקהקרמשניט ענד ללא 

כשהייתי בסידורים מחוץ לבית  ערב כניסת השבתלא פעם היה מתקשר אלי 
 .הודיע לי שעצר נערות לווי זרות וביקש שאחתום על צווי גירוש 

 רהמשקולות איבנובסקי אש -הוא סיפורו של מרים סיפור הקשור בקרמשניט 
 ייצג את ישראל באולימפדיה וכשל .

במרמה על לאחר שכשל קראתי באחד העיתונים כי קיבל אזרחותו הישראלית 
 .טיבייםסמך נישואים פיק

בקשתי מדוברת המשרד כי תוציא הודעה לתקשורת שמשרד הפנים בודק 
 זכאותו של איבנובסקי.

מעריב. יום לאחר פרסום ההודעה הופיעה תמונת שער במוסף הספורט של 
 ובמוסף כתבה על נישואיהם ועל אהבתם. -קי ואשתו בכיכר דיזנגוףסאיבנוב

 מקרמשניט.נרגשת  שיחה  אחר הצהרים קבלתי

 אני מכיר אותה היא נערת לווי", "בתיה 

 עד שתיפול ההזדמנות להוכחת התרמית. סיכמתי איתו שימתין
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חיכינו ואז הגיע טלפון נוסף "עצרנו אותה בנושא סמים היא הודתה בסיפור 
 ."נובסקי ספרה את כל הסיפור מי שילם לה ועודבאי

אישום אזרחותו של איבנוסקי בוטלה הואמכאן התגלגל הסיפור הוגשו כתבי   

 גורש מהארץ.

.האינטרסנטיםאת רוב פעולות שכאלה בלמו את האינטרסים ו  

 

לא יאומן איך המשיכו חברי כנסת, שרים ואנשי תקשורת לנסות ולהשאיר  אך
ישראלי. -אותו בארץ כאזרח  
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.  

  

 ההצגה חייבת להיהרס
 ארז מיכאלי   יום שלישי, 00 באוגוסט 8002, וואלה 

6991אטלנטה   
 חטא ההיבריס של איבנובסקי

שחצנות? ביטחון עצמי? אולי סתם רצון לעשות שרירים. מרים המשקולות הישראלי, 
ק"ג,  99ויאצ'ילסאב איבנובסקי, שזכה במדליות כסף וארד באליפות אירופה במשקל עד 
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ק"ג, וזאת בניגוד להמלצת צוות הנבחרת.  657פתח את תחרויות ההנפה עם משקל גבוה, 
העסיין ליאונד קראסינסקי, עוד ניסה לעסות את לבו ולשכנעו להוריד כמה קילוגרמים כדי לא 
להתחיל כה גבוה, אבל דעתו של איבנובסקי לא זזה. הוא כשל בשלושת ניסיונותיו, סיים את 

עקב כך, פרץ משבר בין ונפרד בבושת פנים מהאולימפיאדה. ”, 0“התחרות עם המשקל 
מרים המשקולות למאמנו, שלא אהב את ההתעלמות מסמכותו המקצועית. מספרים 

שמאוחר יותר נפרד איבנובסקי גם מישראל, לאחר שנטען כי התחתן בנישואים פיקטיביים 
 .עם נערת ליווי, כדי לקבל אזרחות ישראלית

ן(, דע עם מי להתחתמסקנה: דע את יכולותיך, ובאופן כללי )וחשוב הרבה יותר  
המוזר שלא רק עיתונאים גם חברי כנסת לא יכלו להבין במה חטא איבנובסקי 

 ולדעתם צריך היה לאפשר לו להישאר בארץ
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 גרים במגרש הרוסים

והושם במעצר במגרש הרוסים  זוג אפריקאי נעצר על שהייה בלתי חוקית
 בירושלים.

וספרו כי הם בסופו של תהליך גיור והם מבקשים לאפשר  כתבו וערערוהשניים 
 .להם לסיים את ההליך

 ווקא בפעילות מיסיונרית נוצרית. בידינו היה מידע כי השניים עוסקים ד

  איתם למען אהיה שלמה בהחלטתי. ולשוחחהחלטתי לבקרם במעצר 

הביעו תעוב מדמותו ,שוחחתי איתם ארוכות הם הכחישו כל פעילות מסיונרית 
 אמנים.של ישו והכריזו שהם יהודים נ

המתינו עוד כמה אנשים שרצו לבקרם ולא ידעו כי אני עובדת משרד  ץבחו
 .הפנים

והחלו לנזוף בהם  ,ארגון המסיונריהחברי היו ש,אנשים כשיצאתי נכנסו אותם  
 המשיח.מעיזים לדבר נגד ישו  הםאיך 

לגיור סורבה, בני הזוג עזבו את הארץ נסעו לאתיופיה ושם השתלבו   הבקשה
 בעבודה מסיונרית.

 

 תחילת שנות התשעים
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 בית המעצר במגרש הרוסים
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 מניגריה יהודי 

דחי ינ רבים בארץ מתרגשים מהרעיון שבמדינות שונות בעולם מסתתרים להם
 השבטים. תישראל צאצאי עשר

הוא :שטען בתוקף כי הוא יהודי ונתן הוכחות לכך  - צ'ימה אונילו –הגיע ניגרי 
" ובנוסף לכך הוא אופירהנולד בביאפרה והמילה ביאפרה דומה הרי למילה "

 מילה.עבר ברית 

 הוא גם בן לשבט האיבו וגם שם זה מזכיר מאד את המילה עברים.

שהודיעו לנו כי אין בינו ובין האקדמיים  ערכנו התייעצויות עם גדולי המומחים 
 היהדות דבר ובהתאם לכך אינו זכאי למעמד עולה.

 בנוסף בקשתי לקבל חוות דעתו של גורם מכובד ורציני אף הוא בן שבט האיבו .

 הייתה מהירה. תשובתו

 אכן יש קשר עמוק בין בני שבט האיבו והיהודים.

 חיכיתי להסבר ואז אמר לי "גם בני שבט האיבו וגם היהודים אוהבים מאד כסף"

 

 צ ועתירתו נדחתה."עתר לבג .לא ויתר הניגרי 

 

 ביאפרה מפת  
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 בני זוג מאותו מין.

 

 
 

הובא למחלקה  ,בסוף שנות השמונים ,בתחילת עבודתי במינהל האוכלוסין
 מקרה של בת זוג זרה של בחורה ישראלית .

בת הזוג הישראלית בקשה להשאירה בארץ למרות שעד אז מעולם לא הובאה 
 בקשה שכזו לפני הוועדה הבינמשרדית שדנה במקרים הומניטריים חריגים.

הבחורה הישראלית הייתה בת משפחה של אישיות מוכרת שהפעילה לחצים 
ה והבחורה הזרה קבלה מעמד של הוחלט להביא המקרה בפני הוועד.רבים 

 בת ארעית.תוש

יטופל כפי שהוא מטופל והחל  הזההודעתי לממונה עלי שלא יתכן שרק המקרה 
 הועדה.מיתי וכן יובא אף הוא בפני א ,מאותו היום כל מקרה דומה

 וכך התנהלו העניינים כאשר אנשי ש"ס במשרד ידעו זאת.,קבלתי הסכמה 

מצים רבים כדי למנוע מתן מעמד לבני זוג פיקטיביים אבאותם הימים הפעלנו מ
 של ישראלים.

סרסורים למיניהם וגורמים  ן עמדוהיו התקפות רבות על המשרד שמאחוריה
 אינטרסנטיים.

אלי העיתונאית תמר טרבלסי קשרה   , הת 6991, בסוף שנת יום אחד 
והטיחה בפני האשמה קשה שאנו מקשים על ישראלים  "ידיעות אחרונות"מ

 שאים לזרים מאחר ואנו מעוניינים למנוע נישואים מעורבים.יהנ

הסברתי לה שאנו פועלים נגד נישואים פיקטיביים אף בשום אופן לא נגד 
 את יודעת מה אנחנו ורבים ואז פתאום נזכרתי ואמרתי "נישואים מע

 .אפילו מעמד לבני זוג מאותו מין"? מאשרים 

 העיתונאית הופתעה מאד.

 סיימתי את השיחה והמשכתי בעבודה.

 לפנות ערב אחרי שכולם הלכו נזכרתי בשיחה עם העיתונאית ונחרדתי.

 שאין לדעת תוצאותיה. הבנתי שלעיתונאית יש כותרת
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 אם היא מעוניינת שהמצב הקיים יימשך. ההתקשרתי אליה ושאלתי אות

 היא ענתה כמובן בחיוב.

ויגרם ך למצב להמש ס לא יאפשרו"רבני ש אמרתי לה שאם הנושא יתפרסם
 נזק קשה לרבים.

תמר הקשיבה לי ולמחרת התפרסמה כתבה שדנה בתופעת הנישואים 
 הפיקטיביים מבלי להזכיר את החדשה המרעישה.

 גם בכנסת. על הנושא דברתי יותר מאוחר

)היו כבר נהלים קצרים  -לכתוב נהלים מפורטים ,0222,בשנת  וכשנדרשתי
 .לנושא זהגם  נוגעים הכתבתי נהלים  -בנושאי אשרות שכתבתי לפני כן(

קשה מאד לבטלם היה כבר ,פורסמו ו קיבלו אישור הלשכה המשפטית הנהלים 
 למרות ניסיונות שנעשו.

 

 

 

 לאחר שנענתה לבקשתי ולא חדד-טרבלסיהכתבה שכתבה לבסוף תמר 
 פרסמה דבר על בני זוג מאותו המין כדי לא לפגוע בהם
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על מעמדם של  זרים זוג ובנות בני כלפי הפנים משרד נוהל
 בני/בנות זוג זרים

עו"ד עירא הדר דנה במדיניותה של ישראל כלפי בני ובנות זוג 
 מאותו המין שאחד מהם הוא זר לא יהודי

 מתוך מאמר של עו''ד עירא הדר
11/01/2005 17:27 
 

 
 

מדינת ישראל מכירה בחובתה להסדיר את מעמדם של בני ובנות זוג זרים של  0222מאז שנת 
. ההצהרה הומואים ולסביות ישראלים, ולאפשר להם להתגורר בארץ יחד עם בחירי/ות ליבם

, מפיה של הממונה 0222הראשונה על מדיניות זו ניתנה בחודש פברואר 
על אשרות וזרים במינהל אוכלוסין דאז, בתיה כרמון, במסגרת דיון בועדה 
לקידום מעמד האשה בכנסת בראשות יעל דיין. מעניין לציין שההצהרה זו 

 !ניתנה דווקא בעת ששר הפנים היה דווקא אלי ישי ממפלגת ש"ס
 

משרד הפנים אף גיבש נוהל רשמי אשר מעגן מדיניות זו. בנוהל זה משרד הפנים  0222אי בחודש מ
הישווה את מעמדם של בני זוג מאותו המין לזה של בני זוג הטרוסקסואלים שלא נישאו, כאשר 

 ישראלים קבע ותושבי אזרחים של זוג לבני מעמד במתן הטיפול נוהל: "כותרתו של הנוהל היא
בנוהל נקבע כי אם בני הזוג מוכיחים שמתקיים ביניהם " .המין מאותו זוג בני כולל נשואים, שאינם

קשר אמיתי של חיים משותפים וניהול משק בית משותף, אזי לבן הזוג הזר יוענק מעמד חוקי 
בישראל. בפועל, בשנים שחלפו מאז הוצא הנוהל, נהנים ממנו בני ובנות זוג רבים שאחד מהם אינו 

יהודי ]במאמר מוסגר יצויין שאם בן הזוג הזר הוא יהודי, הוא אינו נדרש לנוהל זה, אלא ישראלי ואינו 
 .[ יכול לעלות לישראל לפי חוק השבות ולקבל מיד אזרחות ישראלית
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 ג והרגשה קשה"ביקור בנתב

 

החליט  להוציא   של הכנסת  ר ועדת הפנים"חבר הכנסת דוד אזולאי שהיה יו
 .ג"את חברי הועדה לביקור בנתב

 .שבדלפקי הכניסהעמדנו ליד הבקריות 

 עם ילד כבן שנתיים.יפה וזקופה  בהריון,עור –כהת  אמאעמדה באחת הכניסות 

 לביקור תיירותי קצר בארץ.יעה שהגיעה עם בנה דהאמא הו

 בקשתי לשאול אותה כמה שאלות.

 האמת שהמלאכה לא הייתה קשה.

והיה ברור שהוא היה בארץ או  הילד הקטן לבש חולצה ועליה כתובת בעברית
 .שאדם המתגורר  בארץ שלח לו חולצה זו

 ן.משפחות עם האב שנמצא כא -ברור שמתבצע כאן ניסיון לאיחודדי היה 

לי  הייתההיא רק עמדה מולי ואמרה "תגידי לי האם  הכחישה.האמא לא 
 לו אוכל טוב וחינוך טוב"באני רוצה שילדי יק ?ברירה

 רע מאד. רע.הרגשתי 

הריון מתקדם הילד בן השנתיים הסתובב עימה משך יומיים בהיא הייתה 
קשה להתגלגל עם ילדים בגיל זה בנסיעות  הידעתי מנסיוני עד כמ.בטיסות 
 .ארוכות

 .עשה גיבורהמחשבתי עד כמה אמא זאת היא ל

 לא אשכח את המעמד הזה. 
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 זהות שאולה

 

 

 שלי בשנות עבודתי. אחד ההישגים הגדולים ביותרזה היה 

ג שמונה בחורות מחבר המדינות לשעבר הבחורות נחשדו "יום אחד הגיעו לנתב
צ  שהורה על הכנסתם "נערות ליווי והוחלט לסרבן אלא שאז הגיע צו מבגשהן 

 יינן.נה עד לקיום דיון בעצאר

 קיום הדיון נעצרו כולן כשהן עובדות במכון ליווי.הבחורות נכנסו ועוד לפני 

 גורשו. ואז

איש ,באשרות עולה  מצוידותהגיעו לארץ שתי בחורות  זמן לא רב לאחר מכן
משרד הקליטה שהיה נוכח בעת גירוש שמונה הבחורות בגלל שליטתו בשפה 

הרוסית סיפר לנו שאחת העולות החדשות מזכירה לו את אחת המגורשות 
 ונה.מתוך השמ

בכל המסמכים החלטתי לא לסרבה אלא שלא  מצוידתמאחר והבחורה הייתה 
 לרשמה כעולה ולשלוח אותה למחרת למשרדי בירושלים.

 בחור צעיר ואדם מבוגר. -למחרת הגיעה הבחורה עם שני מלווים 

 והצעיר כחבר. המבוגר הזדהה כאביה

השניים  בגלל קשיי השפה אך תחקרתי את את הבחורה לא יכולתי לתחקר
 האחרים.

 ,היכן למדה - הבחור לא נשמע אמין אך האב שלט בכל פרטיה של הבחורה
 . 'וכו 'תאריכים וכו,חברותיה ן מיה
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 אמורה להיות יש לציין האב הוא יהודי אזרח ישראלי כשר לחלוטין וכך כמובן
 זכאותה של הבת.

מספר  שחררתי אותם לדרכם ובקשתי שיהיו איתי בקשר בעוד,רשמתי ,שמעתי 
 ימים.

 .הביתהובערב נסעתי  המשכתי  בעבודתי

 .בשעת הנסיעה הפכתי והפכתי בפרשה של הבוקר

מצד אחד היה ברור לי שמדובר בעניין לא כשר אך מצד שני בקיאותו של האב  
 בפרטים הייתה ללא דופי איך ייתכן?

 ואז דקה לפני שהאוטובוס עצר בתחנה הבנתי.

ואילו בחורה זו  האמתיתספר על בתו האב בקיא בפרטים מאחר והוא מ
זוהי בעצם עלייה  אך היא אינה בתו. האמתיתמשתמשת במסמכיה של הבת 

 .על סמך זהות שאולה

 על המדרכה. והשתטחתימרוב התרגשות ירדתי ברגלים רועדות מן האוטובוס 

 זבת דם. הביתההגעתי 

הפכה התופעה של עלייה בזהות  למחרת הגעתי עם התגלית למשרד ומרגע זה
 לעוד אחת מן התופעות הקשות שנלחמנו בהן. -שאולה כתופעה מוכרת וידועה 
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 הפגישה עם האלוף דגן

 

 

מן המספר הרב של הזרים היושבים  חששו מאד בטרורלמלחמה  מטהאנשי ה
 לטפל בבעיה. בארץ והוחלט לקיים ישיבה עם אנשינו כדי לבדוק דרכים

הדרכים היו עמוסות ועצרנו .הגענו לתל אביב באיחור , עובדות נסענו כמה 
 מונית.

 .השב"כ נייןובקשה להגיע לבאחת העובדות פנתה לנהג שהיה ערבי 

אך  ,נדהמתי -ומאד נזהרתי בשמירת סודיות ארגון זהאני שעבדתי משך שנה ב
כששמעתי תשובתו של הנהג כמעט והתעלפתי "אתם בטוחים שאתם צריכים 

 ."אמר הנהג "כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים– "כ ולא את המוסד"את השב

כי לא תינתן אשרת כניסה לאף אדם האלוף דגן הציע , הגענו לישיבה,בקיצור 
 מבלי שיציג לנו תעודת יושר.

אמרתי לו כי המדינות המפחידות אותנו הן אותן מדינות בהן ניתן לקנות כל 
 עלספרתי לו על תעשיית הזיופים .תעודה כולל תעודת יושר בכמה דולרים 

 כאשר אין לנו מושג מהי-בזהות שאולה  םאנשים היושבים כאן כעולים חדשי
 .האמתית זהותם

 מכתב. דגן בקש לקבל

 הוא קיבל .

 האם נעשה דבר?

יכול להיות  ההאם מודעים מוסדות רגישים בארץ לאפשרות שהמועמד לעבוד
 .?בכלל ויתכן והוא אף מסוכן מאדאדם אחר 
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 א.חושבני של ?האם ננקטו אמצעים למלחמה בסכנה זו  
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 "הירתמו לנושא"-פנייה לשב"כ

 .4991ממכתבי לשב"כ עוד משנת  קטעלהלן 

 הנושא הוא גם בטחוני.

 .להירתם גם כןהייתה מוטלת עליהם חובה 

 

 

 וצ"ל: אי טיפול בדרכים שכאל 
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 אהרונישקי  והעובדים הזרים בתל אביב -האם צדקתי?
 

  .שאינם שוהים כחוק בעיר  אביב ביקר את העובדים הזרים -מפקד משטרת תל 
 ,מפקד המשטרה הראתה לנו את הטקס היפה שנערך לכבודו של הטלוויזיה

 את שירת המקהלה ואת החיבוקים בין כולם .

האם לאחר טקס שכזה יוכל מפקד המשטרה לפעול למעצרם  -עצמישאלתי את 
 .?של אלה איתם התחבק ומהופעותיהם נהנה

כי המדינה מבינים מכך לא חשו בסימפטיה ואינם  העובדים הזריםש ייתכן  האם
 .?קרובה לשנות מדיניותה כלפיהם

 

 ושלחתי המכתב שבהמשך. נוחבחשתי לא 
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 אך במקרה זה לא נראה לי שטעיתי.-הפרשהאהרונישקי לא ראה כמוני את 
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 הדרכות

 

ג )בקרי "בנושאי אשרות וזרים בנתב היחידהבמשך כמה שנים הייתי המדריכה 
 ועוד.משרד החוץ  בסוכנות, גבול בכל תחנות הגבול(,

 פעם אחת נשלחתי גם לאוקראינה כדי להדריך בקורס של "לשכת הקשר".

 

 

 

י האמנתי כי אצליח בה כפי שהצלחת שבתחילה לאאהבתי את ההדרכה למרות 
 הייתי ביישנית מטבעי.מאחר ו

 –מעלה ב -כמה ימים בןדרכה הילת עבודתי במשרד נשלחתי לקורס חבת
 .החמישה

 ולדבר עליו משך עשר דקות. מסויםנושא  לחשוב על קשנובבמסגרת הקורס הת

 )מעלה החמישה(. עד מקום ההדרכהומירושלים  החלטתי לדבר על הדרך

 וקצת על ההיסטוריה. המשוריינים על ,צמחייהעל ה הנוף, דיברתי על 

 .המעול רטוריכשסיימתי אמר לי המדריך שיש לי כשרון 

 שמע אוזניי.מלא האמנתי ל

ואף מקבלת  רביכולה ומסוגלת לד ישאנ הייתי כל כך חסרת בטחון והנה הבנתי
 .שבחים על כך

השטח  ןואירועים מ ר מקריםולתיא הקדשתי את רוב הזמן .אהבתי להדריך
 בצורה חיה שלא רשומה בכל חוברת הדרכה. למדשכך אצליח להבנתי .
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ת שברובם היו לובקרי הגבו שללהגביר את המוטיבציה  עשיתי מאמצים גדולים
 .חיילים

הסברתי שוב ושוב עד . אני היו מאוכזבים מאד על ששובצו לתפקיד זה הבקרים
 .ב ועד כמה החלטות שניתנות בגבול הן גורליותכמה תפקיד זה חשו

 .התקשורת שסיקרה נושאים אילו בהרחבה בשנים אילו סייעה מאד
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תננות לארץ לשיטות שונות להס )קטעי עיתונות( דוגמאות
 שלא כחוקאו השתקעות למטרות עבודה 

 

 כניסה במסווה
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 מיגוון שיטות
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 חברות תיירות מנסות להפעיל גורמים שונים
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 תחרויות ספורט
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 תערוכות
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 , ירידים התגנבות יחידיםקונגרסים
 

 מתוך "ידיעות אחרונות"
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 במטוסים ובספינות ותיירותצליינות 
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  תיור "תיירות" בשיתוף פעולה פעולה עם חברות  

 )השמטתי פרטי החברות ועלילותיהן(
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 התחזות לישראלים

261



   

 

 ארגון קבוצות על ידי חברות לכוח אדם
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 זיוף תעודות
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 של כדורסלן "גיור"
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 זיופים
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 סיורי חופים
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בוועדה בכנסת אמרתי כי  -)קטעי עיתונות(-נישואים פיקטיבייםמעט סיפורי 
 משרד הפנים הפך להיות משרד השידוכים הגדול ביותר במדינה

 

 

 דולר 0444פועלים רומניים נישאים תמורת 
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 מתוך כתבתו של אבי זילברברג בהמשך

 

 יאומןסיפור מסובך ולא  3991סיפורי נישואים פיקטיביים תמוהים 

בחור תורכי נישא פיקטיבית לישראלית וקיבל אזרחות אחר כך חזר לתורכיה ושם עבר 
ניתוח לשינוי מין עכשיו הוא התגרש מאשתו הפיקטיבית ובתור אישה הוא רוצה לחזור 

 .לארץ ולהתחתן עם גבר
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n

 

 3991במחלקה לאשרות   הקשיים  -.דיון בכנסת
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 -אין גבול ליצירתיות

 נמצא בחוג המשפחה במקרה שהפתרוןהמיוחד 
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סיפורה של  כאן גם –בנתב"ג  אחד הדפים שהכנתי להדרכות שנתתי
ששמה האמיתי היה פילר פרננדז ,גורשה מהארץ ,חזרה,  רמדיוס רמירז

 נישאה פיקטיבית ולולא עקשנותנו הייתה היום אזרחית לכל דבר.

 מיוחד לחקירה פרטית.רמדיוס רמירז היה סיפור לא יאומן קבלנו אישור 
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לעקוב אחריה ברכב  ווהתכוונ עקבו אחריה באוטובוס שנסעה בו לתל אביב
היא הזמינה את בעלה הפיליפיני והוא הרכיב אותה על שלביתה אלא 

פיליפינית מנהלת כאן  -תארו לעצמכם  ות.אופנוע שעקף את כל המכוני
ארץ משתמשת ב .מונה ילדים חיה עם בעלה הפיליפיניאמא לש,משרד תווך

 .מזוייף בשם

 

  

"בבית המשפט העליון משפשפים ידיים בהנאה"  סיפור רמדיוס בעיתון
 כתוב כאן.
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 אחת הכתבות הראשונות והמקיפות על התופעה שסייעתי הרבה בהכנתה

 3991"מעריב"  
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 עוד מקרה בו הסתייענו בחקירה פרטית שקבלה אישור פרקליטת המדינה.

 החקירות הוכיחו ללא צל של ספק כי הנישואים היו פיקטיביים.

 הההצלחות בבג"צ סייעו בבלימת התופע
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 דוגמא לאישור הפרקליטות לחקירה פרטית
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 סיכום
 

 
 

 

 

והתחלתי  הימים השתחררתי מהצבא -ה חודשים לפני פרוץ מלחמת ששת מכ
 שפה וספרות ערבית וספרות ולשון עברית. ללמוד באוניברסיטה

הערבית במשרד החינוך נישאתי  עבדתי במקביל במשרה חלקית במחלקה
 כ."לעבודה בשב גויסתיובמקביל 9191בשנת 

 .והתמסרתי לטיפול בילדי מעבודתיעם לידת בתנו הבכורה התפטרתי 

. מצבנו הכלכלי היה לא קל והחלטנו ילדתי את בננו החמישי תליק 9191בשנת 
כי הגיע הזמן לחפש עבודה חלקית מאחר והיה ברור כי יהיה לי קשה לעבוד 

 .במשרה מלאה

קבלתי כל הצעה  אלבקר בלשכת העבודה וגם לאחר שבעה חודשים ל התחלתי
ית בחברת מוניות משם נדחיתי מאחר וכישוריי נראו לעבודה מלבד סדרנ

 למראיינים גבוהים מדי .

 ניסיתי אפילו להתקבל לקורס רצפות אך הקורס לא נפתח לבסוף.

 כ הציע לי לעבוד אך במשרה מלאה בלבד."השב

החלטתי להישאר  שבו  ובאותו היוםאחרי שבעה חודשים הייתי כבר מיואשת 
 .הלכתי לבסוף ,באותו היום בבית ולא להגיע ללשכת העבודה
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והנה דווקא ביום זה פגשתי במדרגות את הפקיד האחראי שהציע לי עבודה 
תנאי לעבודה היה עבודה מהצהרים הפנים כאשר ה -בחצי משרה במשרד 

 .9111כל זאת היה בשנת  ואילך.

בוד רק לאחר שהחזרתי את תליק התחלתי לע ההצעה התאימה לי מאד כי כך
 .או הילדים הגדולים יותר היו כבר בבית בעלי -וכאשר מיכה מהגן

 נזקקנו למטפלת. כך לא

 אדם במשרד הראשי שם עבדתי ארבע שנים  - התחלתי לעבוד במחלקה לכוח

המשכתי לעבוד באותן השעות ושוב לא , יזהר,ילדתי את בננו השישי  9111ב
 נזקקתי למטפלת.

אהב לשחק  נוחלעיתים הייתי לוקחת את יזהר עימי לעבודה הוא היה ילד מאד 
 ונהנה מאד מהנסיעות באוטובוס עימי. עם פועלות הניקיון

התחלפו המנהלים במחלקה בה עבדתי והחלטתי לנסות ולעבור   9119בשנת 
 לתפקיד אחר. 

 במחלקה לאשרות התפנתה חצי משרד והתחלתי לעבוד בה.

אך  העבודה בתחום האשרות להתעצם עבדתי רק חצי משרההחלה כבר אז 
 .הוטלה עלי עבודה שלא תאמה את שעות העבודה שלי 

בדקתי ערימות גבוהות של ,טפסים  ילאתימ,מאמצים השתדלתי מאד והשקעתי 
 את העבודה שהייתה לא פשוטה. ולמדתי לאט לאט , נתונים במחשב

מנהל המחלקה התפרסם מכרז  ןתה משרת סגנזמן לא רב לאחר מכן התפ
 הגשתי מועמדותי וזכיתי.

 מלאה. האז התחלתי כבר לעבוד במשר

למנהל המחלקה  -שהתפרסם  פנימישנים הגשתי מועמדות למכרז  לאחר כמה
 לאשרות.

הממונה עלי שכבר היה לו מועמד משלו התנגד בכל תוקף לבחירתי כששאלתי 
מבינה  איני כי אני ה להם כי איני מתאימ אותו מדוע ענה לי בלי למצמץ

 שלאנשים עשירים יש צרכים מיוחדים.

כששאלתי אותו אם הוא מבין את דבריו ענה לי שאם ישאלו אותו יכחיש שאמר 
 דברים אלה.

נשלחתי לבחינות חיצוניות קשות  פורסם מכרז פומבי והגשתי מועמדות.
 ן  הלב של כמה אנשים נבחרתי לתפקיד.ולדאבו

בהן היו מעורבים גם הממונה  אי סדריםבאותו הזמן התגלו סייעה לי העובדה ש
 וגם המועמד שלו.
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 נשאבתי לתוך העבודה שהלכה ותפחה מיום ליום.

 ארצה. להיכנסהחלו עובדים זרים להפעיל מאמצים על מנת  באותם שנים

נפתחו בפני העולים . גם אזרחי מדינות רבות לשעבר גבולות ברית המועצות 
 או כתיירים . אחרות נכנסו כעולים

צה אר ולהיכנסהיו גם רבים שניסו לנצל את המצב  בין כל אלה שנכנסו כחוק
 .במרמה

 האזרחים זרים ששאפו לעלות ארצרים ,כתייבעיקר  עובדים זרים ניסו להיכנס  
לזכות באזרחות ישראלית ובזכויות עולה חיפשו בני זוג פיקטיביים קנו תעודות 

וחיפשו כל דרך אפשרית כדי לצאת מארצותיהם ולשפר את  מזויפותלידה 
 צבם הכלכלי.מ

ניתנו אישורים לעובדים זרים באלפים רבים בתחומי , התרחבהגדלה ו דההעבו
 יעוד.סהחקלאות וה הבניין

 .קבוצות תיור שהורכבו מעובדים זרים הגיעו למעברי הגבול

ישראל הפכה ,ישראלים רבים החלו להבריח ארצה עובדים זרים ונערות ליווי  
ל ואצלנו במשרד שום דבר כמעט "מחו להיות אבן שואבת לארגוני פשיעה גם

 קומץ עובדים אמור היה לטפל בכל הנושאים הללו. ולא השתנה.

גם כאן לא הייתה – 1222אותם עובדים המשיכו לטפל בכל נושאי תיירות שנת 
 כל תוספת של כוח אדם.

 .עבודה מטורפת סביב לשעון התנהלה  1221מכאן ועד שנת 

השר אלי סויסה כשר הפנים  קרא לי  עם כניסתו לתפקיד של 9119בשנת 
ר קיבל טלפון סלולרי חדש ולכן הוא נותן בידי את הטלפון בסיפר לי שכ וללשכת

 שלו על מנת שאהיה זמינה כל העת.

לא החזיקו בידם את בשנים אלה יש להדגיש שרוב רובם של עובדי המדינה 
 המכשירים שהיו יקרים מאד אז.

 אד שלא עזב את ידי משך שנים.מ לוהטו היה זה מכשיר גדול כבד

 1229את השורה הזו אני מדגישה עקב הגידול הגדול שהתגלה במוחי בשנת 
 לו.ואשר אין לי ספק כי השימוש המטורף במכשיר הטלפון הסלולרי הוא שגרם 

לה החלטות בגירוש וק צווימאחר והפכתי להיות העובדת היחידה שחתמה על 
 לא הייתה לי אפילו דקה אחת של מנוחה. מכל תחנות הגבול הלגבי סירובי כניס
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 אסנת מנדל סברה שמדובר במקרה יוצא דופן ולא תארה לעצמה שמדובר
 מיבמצב יומיו
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בעיות שהתעוררו בכל הלשכות  הייתי אמורה לקבל החלטות לגביבנוסף, 
יים ותכופות לעניינים הומניטר משרדיות-ביןתכופות  לכנס ישיבותבארץ, 

להשתתף בדיונים רבים בכנסת בפרקליטות ובדיוני  להדריך, משכו שעות.נש
 .בג"צ

הייתי מסיעה את בני הצעיר לבית הספר ומשם לסופר קונה ביום של ועדה 
לחברי הועדה וממשיכה אחר כך  )כמובן על חשבוני( לחם .גבינות וזיתים
 בעבודה במשרד עד שעה עשר בלילה.

ופעמים רבות גם  לשיחות מהמשטרה מתחנות הגבו ללילה של הביתה. -ומשם 
או  כניסה סירוביצים דחופים שניסו למנוע "צים בעקבות בג"ממחלקת הבג

של דוברת המשרד שבקשה לקבל הסברים לבעיות  טלפונים  או מעצרים 
 דחופות.

שלא  שלא לדבר על כך נשאבתי לעבודה ללא כל הכשרה מוקדמת ללא עזרה
 קבלתי כל תמורה.

 עד כי לא הגיעה לשכר מינימום ועל כן תי כה נמוכה רהזמן הייתה משכו רוב
 למשכורת. קבלתי השלמת הכנסה

 הביתההגעתי וחזרתי  -וכדי לחסוך בזמן מאחר וברוב השנים לא היה לי רכב
 וכל זאת על חשבוני. במוניות תקופה ארוכה

 בבית את כל החומר שנשאר ואחרי שכולם הביתההייתי לוקחת  בסופי השבוע
 .הלכו לישון הייתי יושבת ונותנת הדרכות או החלטות 

 .תשובות מעבר ליומיים   בשמתי לעצמי כלל שלא לעכ

מאחר והייתי עסוקה כל כך הייתי זקוקה לשעות נוספות שכמובן לא קבלתי כל 
 עבורן.תמורה 

 ,עלי להישאר בערבים שםכשפעם אחת הותקפתי בשעות הלילה במשרד נאסר 
 ונאלצתי לעבוד רק בבית  אך תשלום עבור עבודה בבית כידוע לא מעניקים.

הקשר  -שכת לבסוף שנות התשעים נשלחתי לקייב כדי להדריך את אנשי 
 ינו את משרד הפנים ואותם.יבנושאים שענ

מלבד כמה חפצים אישיים לקחתי איתי תיק שלם של ניירות עליו עבדתי בלילות 
 חזרתי עם חומר מוכן אך חולה ועייפה.

 .עד היום נראית לי נסיעה זו כמו חלום לא ברור.

 ,בניגוד להיום,לישיבות בג"צ הייתי מגיעה לפחות פעם בשבוע כי בתקופה זו 
 בכל העניינים שנגעו לזרים.כמעט צ דן "בג היה

ם תיק מלא ניירות  מתיישבת בשורה אחרונה לשם הייתי מגיעה בבוקר ע
 ובדת.וע

283



 כשהיה מגיע תורנו הפסקתי לעבוד והתקדמתי לשורות הראשונות.

 לא הרשיתי לעצמי להפסיד זמן עבודה יקר.

ידעתי שאפילו הייתי כל כך מסורה הרי עבודתי ומסירותי אינם תואמים ציפיות 
 של הרבה גורמים אינטרסנטיים במדינה.

 שלא סתם איני זוכה לעזרה וסיוע. ידעתי

ידעתי שרבים כולל אנשים בתוך המשרד מקווים שארים ידיים ואז יוכלו למנות 
עד כמה חשובה עבודה זו  בידעתי היט להישבראדם נוח יותר  החלטתי לא 

 אשבר. אםומה יקרה 

יכולה הייתה עבודתי לא   -בדיעבד אני מבינה היום שאפילו עשיתי מה שעשיתי
 .רהיו חזקים יות לנצח והאינטרסים להימשך

 הרצל גדז'. - הגיע מנהל חדש למינהל האוכלוסין. 1222שנת ב

 לרשימת הליכוד לכנסת. להיכנס  בניסיונושכשל  קצין בכיר לשעבר

וניסה לדרוש ממני  שטומן בחובו מינהל האוכלוסין חהבין היטב את הכו גדז'
 למלא החלטות בעייתיות שנלחמתי לגביהן משך שנים.

 יף.רהמצב הלך והח

שאיני חושבת שהייתה מלחמה דומה לה בשירות בי  נפתחה מלחמה קשה 
 המדינה.

 תלונות בנציבות שירות המדינה, 12הוגשו נגדי 

 כל סמכויותיי נלקחו ממני,

תלונות שווא הוגשו נגדי  ,חדרים ננעלו בפניי, עובדים שהעזו לדבר איתי פוטרו
 המצב היה נורא. במשטרה,

 ויימו.אכולם 

 .ניביותר הייתה פרשת בידוי הראיות במשטרה שהוסתרה ממהפרשה הקשה 

זו כאשר כל  הות חקירדחמתי כדי לקבל את הפרטים אולתקופה ארוכה מאד נ
ידע ממעלימים את המידע או מעבירים  את הפרטים, הגורמים מסתירים ממני

 שאינו נכון.

 ממנוצעיר ש משפטןמכתב מ קבלתיהמדינה  -רק לאחר פניות למשרד מבקר 
נודע לי לראשונה כי היה ניסיון לבידוי ראיות נגדי שהוסתר ממבקרת המשרד 

 מהנציבות ומהלשכה המשפטית במשרד.

 ל ולצלם את התיק."ניתנה לי האפשרות להגיע ליחב

 כשראיתי את התיק התחלחלתי.
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 בשלוש עבירות ניסו להאשים אותי הרצל גדז' ושלוחיו.

 ת בתחפושת..כי אני מסתובבת בלילות ומחלקת ויזו9

.כי ראו בשדה תעופה בחבר המדינות מזוודה עם דולרים ועליה היה כתוב 1
 ק דהיינו בתיה קרמון.-בתיה כרמון ב

יהודה ,חבר של אנשי גדז' שיבוא אלי למשרד  -.  כי בקשתי מבחור מאור3
 .דולר ואז אאשר לחברתו להגיע לארץ  922וישלם לי 

הצביעו עליהם שהם ול ידי מי שאמרו שתי  ההאשמות הראשונות הוכחשו מיד ע
 ספרו זאת.

יהודה הודיע מיד ששיקר כי בקשו ממנו לשקר כדי להפליל אותי  - הבחור מאור
 .לסלק אותי מהעבודה כדי שמקורבת של גדז' תתפוס את מקומי

 .כאמור הפרשה הוסתרה ממני 

כשכתבתי לממונים על הפרשה למחרת וכאשר נודע להם שהחומרים אצלי 
אחריי שלושה בחורים כשיצאתי מהמשרד עד השופרסל ברחוב אגרון  עקבו

 נהגתי לקנות בכל שבוע. םבירושלים ש

 באותו הזמן שקניתי נפרץ רכבי ונגנבה שקית הניילון שבה היו כל המסמכים.

 .למזלי עותק אחד שצלמתי בבית נותר

 איני מאמינה שמישהו היה מאמין לי אלמלא היו המסמכים בידיי.

 הערב הגשתי תלונה במשטרה.באותו 

 לא נעשה דבר. –למרות שחשודים היו 

את התיק נגד בודי הראיות סגרה למרבית הפליאה )ואולי לא(  פרקליטת מחוז 
 מחוסר אשמה. - תל אביב לשעבר רות דוד

 פניתי שוב ושוב ודרשתי להעמיד המעורבים לדין.

בסופו של דבר נסגר התיק נגד מי שטען ששילם לי שוחד והוכח כי שיקר )הוא 
 מחוסר עניין לציבור.גם הודה בשקר( 

ולגבי האחרים שונתה עילת הסגירה ל"מחוסר ראיות מספיקות" באשר טענתם  
 .של המעורבים הייתה שלא הבינו בדיוק מה שאמר להם הבחור

ידני אפילו לדין משמעתי אך לנזוף בי לגבי התלונות בנציבות הוחלט שלא להעמ
 לאחר שימוע על הפרת הוראת מנהל.

ר  כך הוחלט לבטל את הנזיפה ואחר כך נדרש המשרד לנקות תיקי האישי אח
  מכל סימן וזכר לנושא הנזיפה.
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גד כולם נק ת דוד החליטה לסגור את התיור ,סיכום קצר של תיק החקירה
 שהודה כי שיקר כדי להפלילני.מחוסר אשמה כולל נגד הבחור 

מתועדת כל פעולה  אתה מילת הסבר וליהייתי לא אשר ראבתיק החקירה 
 שעשתה הפרקליטות.

 ולנציבות לא הועבר מידע לגביו רתיק הוסתה

 .שהנציבות כלל לא האמינה לי שהתקיימה חקירה שכזועד כדי כך 
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 מתוך כתבתו של קלמן ליבסקינד על פרשת בידוי הראיות
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. 

 
 אחד מהמכתבים שקבלתי מהפרקליטות כתשובה על פניותיי.

 .לא תענש שחבורה שקשרה קשר להפלילני איך ייתכן לא הבנתי
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אינו יותר בין החיים איני רוצה לפרט את הסבל שעברתי  'מאחר והרצל גדז
 במשרד.

לאחר תלונות קשות   1222הרצל גדז נאלץ לעזוב את מינהל האוכלוסין בשנת 
הוא  הסתבר שלא קיים החלטות השרים הממונים עליו.שהגיעו לגביו ולאחר ש

 .נתמנה להיות הממונה על מחוז הצפון 

ועמד על כך גם  אותי ביקש המשרד בראשות השר פורז לפטר משרות המדינה.
ין בביני ו הייתההועבר מתפקידו ולאחר שנטען כל העת כי הבעייה  'לאחר שגדז

 .גדז  והתלונות הן שלו

כלל  ורית אך הוא בהצי פורז קיבל ממני חומרים רבים על מלחמתי בשחיתות
 .לא התייחס לכך

 

 למי מפריעה בתיה כרמון
20/2/1881גלובס                  צבי לביא   

הדבר האחרון שאפשר להחשיד בו את בתיה כרמון, מנהלת מחלקת 
גם האשרות במשרד הפנים, הוא שלא מילאה את תפקידה בנאמנות. 

הצל"ש הזה ניתן לה בלשון המעטה. המקצועיות והנאמנות שאפיינו את 
 תפקודה של כרמון היו מעל ומעבר לנורמה של עובדי המדינה.

אם באים עכשיו הממונים האלה, ומבקשים למצוא בה פסול מסיבות 
את מומיהם הם פוסלים. משום שכרמון נשאה כל השנים  -השמורות עימם 

כמעט  -הממונים לקשיים שנאלצה להתמודד מולם בעול, למרות אדישות 
 .אדם, בהשוואה לנפח המשימות והבעיות שנערמו לפתחה-באפס כוח

 
 
כרמון הפכה להיות דמות מפתח, מיום שתופעת העובדים הזרים הפכה 
להיות מכת מדינה. היא היתה אורחת קבועה בכל ועדות הכנסת שטיפלו 

י אשר ניסה להציל את ארצו, בתופעה. היא הצטיירה כמו הילד ההולנד
 כשסתם את החור בסכר באצבעו הקטנה.

כרמון סיפרה על עבודה מסביב לשעון. היא נדרשה להדוף את הגל הגואה 
של נסיונות הזרים להיכנס ארצה במסמכים מזויפים או בהצהרות שווא. 
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הם היו מעמידים פני תיירים או צליינים תמימים, כשבלבם הכוונה 
וזה היה רק קטע מהחזית החדשה של מחלקת האשרות, להשתקע בארץ. 

 חוקיים.-שהתפתחה ככל שהתרחבה תופעת העובדים הלא

בקטע הזה, המסובך יותר, מצאה כרמון את עצמה כמעט בודדה מול ארגון 
ושנועד להסדיר עבודה  -מחתרתי למחצה שהתפתח בקהילת הזרים 

תנאי האשרה, ומקלט לעובדים שברחו ממעסיקיהם החוקיים והפרו את 
וגם להגניב ארצה את קרובי משפחותיהם. כך, למשל, חדרו ארצה מאות 

אם לא אלפי אפריקנים מכל מדינות היבשת, בדרכונים שנגנבו ממחסני 
ממשלת דרום אפריקה ונמכרו בשוק השחור באלפי דולרים. מספרי 

הדרכונים נמסרו למטה הארצי מהאינטרפול. אבל לדלפקים בנתב"ג לא 
רך לוודא שבעליהם אינם אזרחי דרום אפריקה, הזכאים להיכנס היתה ד

 לישראל ללא אשרה.

המחלקה של כרמון מצאה עצמה בין הפטיש לסדן. מול גלי בקשות ליבוא 
עובדים חוקיים שצריך לטפל בהן בשבע עיניים, ומעל לכל, מול כל אותם 

שכבר משכו את תשומת לב בקרי  -מקרים שנופלים בתחום האפור 
ולות. הטלפון במשרד ובבית של כרמון לא הפסיק לצלצל, והיא הגב

נדרשה לאלתר פתרונות שיהיו במסגרת החוק, ולא יפגעו באזרחי חו"ל 
 חפים מפשע.

תקופה ממושכת היתה כרמון הלוחמת הכמעט יחידה בשטח בתופעת 
שעכשיו מבקשים להדיח  -חוקיים. אם זהו שכרה -העובדים הזרים הלא

כנראה שיש  -צת להגן על משרתה בבית הדין לעבודה אותה, והיא נאל
משהו רקוב בצמרת משרד הפנים. המשהו הזה מחייב חקירה, ותשובה 

מיידית לשאלה: למי בדיוק ולמה מפריעה הקפדנות של כרמון במתן 
האשרות לעובדים הזרים, והמלחמה הכמעט פרטית שלה לביעור נגע 

 חוקיים.-העובדים הבלתי

 יא כל כך מרגשת .כתבתו של צבי לב

צבי לביא לא ידע בעת שכתב כתבה זו על הניסיונות להפלילני ולהפוך אותי 
 .של ממש  לעבריינית -)בנוסף לרצון לפטרני(

 .כי רק כך  ידעו כי יוכלו לסלקני
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פוטרה רמ"ח במשרד הפנים שהתנגדה 
"ל"הנחיות מושחתות  

ואשרות, לאחר שנאבקה  מנכ"ל המשרד פיטר את בתיה כרמון, מנהלת מחלקת זרים
 בהנחיותיו של ר' מנהל האוכלוסין, שהודח לאחרונה מתפקידו. תערער על ההחלטה לפורז

99:92, 1222ביוני  12יום חמישי,   רותי סיני  

 

מנכ"ל משרד הפנים, גדעון בר לב, פיטר את בתיה כרמון, מנהלת מחלקת זרים ואשרות במשרד ואחת 
ודיעה כי אינה מסכימה לקבל "הנחיות מושחתות" ותיאבק בהן. כרמון, הפקידות הבכירות בו, לאחר שה

שנהנתה במשך שנים ממעמד בלתי מעורער כשומרת הסף של ישראל, אמרה כי בכוונתה להגיש ערער על 
 .ההחלטה לשר הפנים, אברהם פורז

חלק מאותה במכתב ששלח בר לב לכרמון, שהגיע לידי "הארץ", כתב ש"במילוי תפקידו חייב כל עובד כ
היררכיה ניהולית לקבל את מרותו של הממונה עליו )...( מעיון במסמכים שונים ובתיקך האישי עולה 

פעלת בלא תיאום עם מנהל המינהל הממונה עליך )הרצל גדז', שהודח  0222בבירור כי מאז שנת 
, ואף כפרת באחרונה מתפקידו כראש מינהל האוכלוסין והתמנה למנהל מחוז צפון של המשרד, ר"ס(

 ."בסמכותו ובשיקול דעתו

בר לב הזכיר במכתב שלושה מקרים בהם פעלה כרמון בניגוד להחלטותיו של גדז' והוסיף: "בשימוע 
שנערך בפניי לא זו בלבד שלא הכחשת את הטענות, אלא חזרת ואישרת שאכן נתת ביודעין חוות דעת 

ל הנחיות מושחתות, ואאבק בכך'. לא מקובל המנוגדות לעמדת הממונה עליך והצדקת זאת בכך ש'לא אקב
 ."עלי שעובד יעשה דין לעצמו, גם אם הוא מקבל הנחיות מושחתות, כדבריך

באחד המקרים הורה גדז' להכניס לישראל מתנדבים למרות שכרמון הזהירה כי סיווגם כמתנדבים מאפשר 
אחר ביטל גדז' הוראה של למעסיקים לקבל עובדים זרים ללא היתר ולשלם להם שכר נמוך. במקרה 

כרמון לא להכניס מתנדבים מנפאל, למרות שגויסו על ידי חברת כוח אדם. לבסוף בוטלה כניסתם 
 .לישראל

 

לאחר שהשופט הסביר לי כי חבל עלי וכי  ורק לאחר שפניתי לבית הדין לעבודה
עברתי לעבוד כממונה על   -המשרד ימשיך לרדוף אותי אם אשאר בתפקידי

 יבור ברשויות המקומיות.פניות הצ

פניתי למשרד מבקר המדינה ובקשתי לקבל הגנה  מן הראוי לציין כי בתחילה
המבקר והודעתי  להבנתי שאין לסמוך ע, התחרטתי  מידכחושפת שחיתות אך 

 כי אני פונה לבית המשפט ועל כן אני מוותרת על בקשתי להגנה מהם.

 התשובה שקבלתי הייתה מדהימה.

שרה את בקשתי אך הודיעה לי שאדע שעוד קודם יוירר אהגב' שלומית ל
החליט המבקר שלא  בו אני מבקשת שלא לטפל בבקשתי  ילקבלת מכתב

 להעניק לי הגנה.
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כיצד הגיע )אם ,ברור שלא ?הרבים חומרים ההאם ראה ?האם נפגש איתי 
האם כדי -?בכלל מדוע כתבה זאת והגיע ( להחלטה זו בתוך מספר ימים 

 סיכויי בבית המשפט?להמעיט 

קבלתי הרבה מאד שבחים על חריצותי באגף לביקורת ברשויות המקומיות 
כנס לעומק השחיתות ברשויות להעביר תלונות יועבודתי אך כשהתחלתי לה
 יום אחד ולא לסגור תיקים כפי שנדרשתי.קבלתי למשטרה ולמבקר המדינה
 הודעה כי מחלקתי נסגרה.

 עדיין נתבקשה לסגור במחשב תלונות שהיוהעובדת שהייתה כפופה לי 
 פתוחות.

גדול הגידול הקשה להסרת הניתוח ה את  לאחר שעברתי זמן לא רבהיה זה 
 ניתוח שהשאיר אותי  משותקת בחלק גופי השמאלי. יממוח

 .בודה אך לא לגמרי עהצלחתי להשתקם ולחזור ל

דרשתי כי ידאג את ההתעללות הגעתי לשר אלי ישי ו אז לא יכולתי לסבול יותר
 לי לעבודה.

 לא אפשרו לי  למעשה לעבודהתחלתי לעבוד באגף לביקורת פנים גם שם 
ולמלא את עבודת הביקורת כפי שחשבתי וכפי שאני חושבת גם עתה שיש 

 למלא.

 במחוז הצפון. 'ובינתיים התעוררו בעיות קשות מאוד עם הרצל גדז

גורמים מרכזיים במחוז  של התנועה למען איכות השלטון בעקבות תלונות קשות
עתרה לבג"צ הוא נאלץ לעזוב את תפקידו והועבר לעבוד כראש מועצה ממונה 

 במגדל.

 המשך עבודתי.באני החלטתי שאין טעם יותר 

 גמלהוכל לפרוש ובמקביל לקבל אחוזי אכדי ש רפואית לוועדהבקשתי לגשת 
 גבוהים יותר.

                 פרשתי משירות המדינה. לפני כשלוש שנים 

למחקר תולדות משפחותינו והפצתו בין בני  בעלי ואניהקדשנו  מאז את השנים
 ,ההמשפח

 carmonia. Netאת הספרים והחיבורים שכתבנו פרסמנו באתרנו המשפחתי 

 .את סיפור משרד הפנים דחיתי ועתה הגיע זמנו
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 תביעת לשון הרע

החלטתי להגיש תביעת לשון  ,שלא ברצוני,במסגרת המאבק שהתנהל במשרד 
 בעיתון "ידיעות אחרונות" הרע נגד האחראים לפרסומה של כתבה קשה נגדי

 .1221בשנת 

אחר בידויי הראיות במשטרה, חמישים התלונות בנציבות, האיומים וההשמצות 
על כל צעד ושעל הייתה אמורה כתבה זו לתרום כמה מסמרים נוספים לארון 

 הקבורה שלי.

 ההוכחותעה המשטרה והיו בידה דוד לפני פרסום הכתבה ייש לציין שע
סביר מאד להניח שגם העיתונאים המקושרים ידעו . שמדובר היה בבידוי ראיות 

 אותה.זאת ועובדה זו לא הפריעה להם לפרסם 

להגיש התביעה למרות שלא קל לאדם פרטי  ולאלעבור לסדר היום  לא יכולתי
 להתמודד עם גורמים כה חזקים.

להסכים ולשאת את העובדה שלאחר שנים של עבודה מטורפת  יכולה הייתי  אל
שלא היה אדם  פועלים גורמים להכפשת שמי למרות  -ללא פיצוי ובשכר אפסי

במשרד ומחוצה לו שלא ידע היטב עד כמה שמרתי על טוהר המידות הן שלי 
 והן של העובדים הכפופים אלי.

י לקבל לא יכולתי לעבור לסדר היום אני שאפילו פרח או לוח שנה לא הסכמת
מבלי לעשות דבר במיוחד כאשר לא קבלתי סיוע מן הגורמים שהיו אמורים 

 כאשר חלקם הודו שחששו מנקמה. -להיחלץ לעזרתי ולא עשו זאת 

 פסק הדין שהשגתי היה תקדימי והיה חשוב מאד לי ולמשפחתי.

כמושחתת ידעתי שללא התביעה הייתי גומרת את חיי כשאני נתפשת 
 ישרה וצדיקה. "שיחקה אותה"ש

 איבדתי אמון בגורמי האכיפה ובתקשורת. בעקבות פרשיות אלה 

היום אני יכולה למנות על אצבעות ידי גורמים ישרים שתופשים עמדות באותם 
 .גופים שתפקידם לשמור על טוהר המידות במדינה . עצוב עצוב מאד

ייתי קרובה לכך שהייתי נעצרת לעיתים אני מתעוררת בלילה וחושבת כמה ה  
על שחיתות וקבלת שוחד ואיזה מזל היה לי שהבחור שהעליל עלי עלילה הודה 

       כי שיקר מאחר והתבקש לשקר.
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 בית המשפט פסק
 

 

 מרדכי גילת וידיעות אחרונות
 פרסמו כזבים על בתיה כרמון

 

רותי אברהם :מאת תגובות  |  עגל הזהב עיתונות בע"מ  |    |    
 

 לב נעשה בחוסר תום 2002-הפרסום הכוזב ב
הנתבעים חוייבו לפרסם התנצלות ולפצות את 

אלף ש"ח 200,000-כרמון ב  
 
 

 
 

שש שנים לאחר פרסום כתבת תחקיר חמורה נגדה שפרסם 
גילת בעיתון ידיעות אחרונות, זכתה בתיה העיתונאי מרדכי 

כרמון, בכירה במשרד הפנים, בתביעת דיבה שהגישה נגד 
המכזבים. שופט בית משפט השלום בירושלים, נועם 

( כי כתבת התחקיר שפורסמה 1.2.21סולברג, פסק )יום ג', 
מהווה לשון הרע וכי הנתבעים נהגובחוסר תום לב כלפיה 

 122עיתון לשלם לה פיצוי של כרמון. בית המשפט הורה ל
אלף שקלים. בית  12אלף שקלים וכן הוצאות משפט 

המשפט אף חייב את ידיעות אחרונות לפרסם מודעת 
התנצלות בפני כרמון. זהו אחד מפסקי הדין החמורים נגד 

 .עיתון בישראל, לפחות לפי מבחן הפיצוי שנקבע
 

הרע שפרסמו הנתבעים על כרמון ִהנם קשים. על  השופט נועם סולברג כתב בפסק הדין, כי "דברי לשון
דברי האמת שפרסמו אודותיה, דברים שהיה עניין ציבורי בפרסומם, הוסיפו דברי בלע, לא מבוססים ולא 

 ."אמיתיים. פגיעתם קשה ורישומם לא במהרה יימחה
 

הנושא שנים במשרד הפנים ושימשה בתפקיד מנהלת המחלקה לאשרות ולזרים.  19כרמון עבדה 
פי תיאורו בנציבות שירות המדינה, "אחראי מקצועית על תהליכי הנפקת האשרות לזרים -בתפקיד זה, על

ועל פעולות שינויין והארכתן המתבצעים ביחידה ובלשכות האזוריות... מופקד על הביצוע של הפעולות 
אשרות כניסה הקשורות באשרות שאינן בסמכות הלשכות האזוריות. משמש סמכות לערעור בנושאי 

  ."ורישיונות ישיבה להחלטות שהתקבלו בנציגויות בחו"ל בלשכות האזוריות ובמחלקה
 

 השמצה ולשון הרע
 

, התהפך עולמה של כרמון, עם פרסום תחקיר של מרדכי גילת ומיכל גרייבסקי במוסף 93.1.1221ביום ו' 
ותר, וכותרתה "הש.ג. הכושל פני שלושה עמודים וי-השבת של ידיעות אחרונות. בכתבה שהשתרעה על

של המדינה", נטען כי ראש מחלקת אגף האשרות במשרד הפנים מחלקת אישורי כניסה לישראל למי 
תחקיר: כך מקבלים אשרות כניסה. -פי כותרת בעמוד השער של העיתון, מדובר ב-שהיא חפצה ביקרו; על

מונתה של כרמון, כותרת נוספת השער הפרוץ של בתיה כרמון. בתחתית עמוד השער של המוסף, בצד ת
משנה: השער הפרוץ של בתיה כרמון. כך מגוננת ראש אגף האשרות במשרד הפנים על בעלי -וכותרת

תעודות מזוייפות, מאפשרת לאנשים מפוקפקים להיכנס למדינה, משרתת בעלי אינטרסים ומכניסה לארץ 
  ."עובדים בלתי חוקיים לשירות משפחתה

 
כוחה עוה"ד יעקב רובין ואריאל רובין, נגד העיתון, טענה -כרמון, באמצעות באי בתביעת הדיבה שהגישה

הנם דברי  -כי "הכותרות, הפרשיות המתוארות בכתבה, הכינויים, ושאר ההיגדים המשובצים בכתבה 
מידה מקובלת של הגינות, יושר -התחקיר תוך רמיסת כל אמת-השמצה ולשון הרע. לדידה, פורסמה כתבת

  ."פי חוק איסור לשון הרע-ן תביעתה עלואמת. מכא
 

כוחם עוה"ד מיבי מוזר ושירה בריק, כי יש לדחות את -מנגד, ידיעות אחרונות טענו באמצעות באי
לשון שנקטו בהם, אינם עולים כדי לשון הרע כלל וכלל. דרכה של כתבה -התביעה. "לטענתם, ביטויי

 

] כרמון. ניצחה במשפט 12צילום: פלאש  ] 
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ן הינה איש ציבור". עוד טענו כי הם חוסים תחת ביקורתית על איש ציבור להיות קשה וחריפה, וכרמו
  ."ההגנות של "אמת הפרסום", ו"תום הלב

 
 רושם משפיל

 
בית המשפט פסק כי הפרסום בכתבה היווה לשון הרע. בהחלטה כתב השופט נועם סולברג, כי "קריאת 

יבית וכוחנית, הכתבה יוצרת אצל הקורא את הרושם כי כרמון איננה דוברת אמת, כי היא אישה מניפולט
וכי לנגד עיניה לא עומדת טובת המדינה ולא חובתה המקצועית, אלא גחמות בלתי מוסברות ומניעים 

אישיים. דברים אלה עלולים בוודאי להשפיל את כרמון בעיני הבריות ולעשותּה לבוז וללעג מצידם, לבזותה 
במשלח ידה ובמקצועה. מדובר  בשל התכונות והמעשים המיוחסים לה, וכן לפגוע במׂשרתה הציבורית,

 ."אפוא בדברי לשון הרע
 

בהתייחסו לטענות כי הפרסום בעיתון חוסה תחת הגנת אמת בפרסום, כתב השופט כי בחינת אמיתות 
דברי לוואי הם, טפלים לעיקר.  -הדברים בכתבה אינה מלאכה פשוטה. "חלק מן הדברים שאינם אמת 

כי בהם החריגה מן האמת קשה דיה, כדי כך שלא תחול לגביהם זוטות. אולם לגבי חלק מצאנו  -אחרים 
הגנת אמת הפרסום. אלה הם דברים שבפרסומם נוסף מידע שלילי על כרמון. שיבוצם בתוך הכתבה 

הפגיעה בשמה של כרמון  -הוסיף מימדים חדשים, מהותיים, לדברי האמת שנאמרו כלפיה. בלעדיהם 
רק בבחינת הרחבה או העמקה של דברים שכבר נאמרו, אלא הייתה חלשה במידה משמעותית. אין הם 

מדובר בנושאים אחרים או בציון עובדות חדשות. את ֵאלו אין ניתן לסווג כפרטי לוואי. עמידה עליהם איננה 
בדיקה בציציותיה של כתבת התחקיר, הפוגעת יתר על המידה בחופש הביטוי, אלא הקפדה הכרחית לשם 

 ."רמוןשמירה על השם הטוב של כ
 

 הרדימו את כרמון
 

השופט דחה גם את טענת תום לב מצד העיתון. "האופן שבו התנהלו תחקירני ידיעות אחרונות, מעלה 
חשד כי לא רק שלא התעקשו על חקר האמת בתום לב, אלא אף התכוונו 'להרדים' את כרמון. הם 

מת ליבם, ולבסוף פרסמו את השתדלו ליצור אצלה תחושה כי הם קשובים לה ולדבריה וכי יקחום לתשו
הדברים בהפתעה, בלי שהיה סיּפק בידי כרמון לבסס את טענותיה, או להעביר לעיונם את כל החומר 

שלסברתה עמד להגנתה. בסופו של דבר, פורסמה הכתבה בלי שניתנה הזדמנות נאותה לכרמון להגיב 
ים והתייחסויות כביכול של על מלוא ההאשמות שעלו נגדה. בשים לב לכך שהכתבה משובצת בציטוט

כרמון לדברים, מתקבל אצל הקורא הרושם כי ניתן לה לפרוׂש את טענותיה עד תּומן, וכי מה שפורסם 
  ."שלה-בכתבה מתחשב באופן מלא בעמדתה

 
מנת -למעשה, ציין השופט, "השימוש שעשו הנתבעים בדבריה ובתגובותיה של כרמון לא היה אלא על

י ליצור רושם של אמינות במקום שבו למעשה התעלמו באופן מּודע מחלק ניכר 'לצאת ידי חובה', וכד
מדבריה. לעיתים אף נדמה כי דבריה של כרמון הובאו בנימה שיש בה מעין קריצה אל הקורא, כאילו נרמז 

לו שאין לקחת ברצינות את דבריה. בשתיים חטאו אפוא הנתבעים: בהימנעות מחקר גרסתה של כרמון עד 
אין  -אשליית הקורא כאילו ניתנה לכרמון ההזדמנות להגיב על הטענות נגדה באופן מלא. תום לב תום, וב

 ."כאן
 

 פגיעה גם בסבתא
 

ידיעות אחרונות, לדברי סולברג, פרסם לשון הרע על כרמון במהדורת יום ששי של העיתון, "עיתון 
עתו ניכרת". כרמון לדבריו "כואבת שתפארתו על קוראיו הרבים, הדיו נישאים מקצה הארץ ועד קצָה והשפ

את הפגיעה בשמה הטוב בקרב אזרחי המדינה בכלל, ובתודעתם של עובדי המדינה ומשרד הפנים, 
בפרט. מעמדה במשרד הפנים, שנרכש בעמל רב, במשך שנים ארוכות, התערער, הן בעיני הממונים עליה 

יתה, ידיה רב לה בנושאי אשרות, הגירה, והן כלפי הכפופים לה. כרמון הייתה מפורסמת בנסיונה ובעשי
תושבות ואזרחות, ובעקבות פרסום הכתבה חל כרסום במעמדה והוטל ספק ביושרה, באמינותה 

  ."ובמסירותה
 

מדובר באשה שאינה צעירה כשהייתה ובריאותה רופפת. "כרמון, ֵאם לִששה וסבתא לנכדים רבים, מֵצרה 
נועה, בת לחלוצי העלייה השנייה, מפקדת בכירה בהגנה, על על הפגיעה בִאמּה הישישה, אשה ישרה וצ

שבערוב ימיה שורבבה גם היא לכתבה באופן שהגביר את הפגיעה בכרמון. בעיקרו של דבר מדובר 
באישה מקצועית ואנושית, ואין הצדקה לפגיעה שפגעו בה הנתבעים. הפיצוי התרופתי בגין לשון הרע 

לשמה, לעודד את רוחה ולמרק את זכותה לשם טוב. התחשבתי  מיועד לתקן את הנזק שגרמו הנתבעים
לעניין זה בהיקף הפגיעה, במעמדה של כרמון בשירות המדינה, בהשפלה, בכאב ובסבל שהיו מנת חלקה 

מנת שכוחם המשולב ירפא -ובשאר שיקולים... כרמון זכאית לפיצוי כספי, להתנצלות, או למצער לתיקון, על
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 ."את הפגיעה בשמה הטוב
 

 מודעת התנצלות
 

 :השופט הורה לעיתון לפרסם מודעה בנוסח זה
 

על גב' בתיה כרמון, שכיהנה בתפקיד מנהלת המחלקה לאשרות  93.1.21בכתבה במוסף השבת מיום 
 .ולזרים במשרד הפנים, נפלו שגיאות. בצד דברי אמת, נכתבו דברים שאינם אמת

 .פרסום הכתבה גרם עוגמת נפש לגברת כרמון
 .שפט פסק כי בכתבה נכללו דברי לשון הרע ללא הצדקהבית המ

 .(כרמון נ' ידיעות אחרונות 3231323ם( -פסק הדין פורסם באתר הרשות השופטת: ת"א )י)
 

 .[מערכת ידיעות אחרונות מתנצלת בפני גב' בתיה כרמון ומביעה צערה על הפגיעה בה]
 

בעמוד שמאלי מעמודי הכתבות של מוסף רקע בולט -השופט הורה לעיתון לפרסם את המודעה "על
השבת, עמוד שבו ארבעה טורים, בשליש העליון של שני הטורים השמאליים, לא בצמוד למודעות, 

  ."במסגרת, באותיות גדולות מגודל האותיות שבכתבה שבאותו עמוד
 

 התקשורת בתפארתה ובכלימתה
 

תגלה לפנינו בפרשה זו בתפארתו בסיכום הכרעתו כתב סולברג כי "כוחה של תקשורת ההמונים ה
עליו למלא את שליחותו  -ובכלימתו: העיתונאי הוא החוקר, הוא השופט, והוא גם התליין. כחוקר 

המקצועית והציבורית, לתור אחר מומיה של הרשות ושל הנושאים בתפקידים הציבוריים, ולאסוף ראיות 
ק ולאזן, לשקול היטב ולדקדק בכל ממצא, עליו לבדו -לביסוס הטענות נגד המועלים בתפקידם. כשופט 

ידו ושלא ידון אדם לשבט, מעבר למידה הראויה. עליו להיזהר בכל אלה שבעתיים, -שלא תארע תקלה על
משום שהוא גם המוציא לפועל. הוא מחליט, כמעט לבדו, מה לפרסם, כמה, היכן, כיצד ומתי. הפרסום 

  ."הזה הוא הוא העונש
 

הטוב של אדם, בתפוצה המונית, היא עונש כבד מנשוא. "טוב שם משמן טוב" לדבריו, "פגיעה בשמו 
)קהלת ז, א(, ופגיעה בשמו של אדם הריהי מרה כַלֲענָה. פגיעתה הרעה של לשון הרע נמשלה בדברי 

פי שהוא כבה מבחוץ, -חז"ל לגחלי צמח הרותם: "שכל גחלים כבים מבפנים, אבל גחלי רתמים, אף על
פי שאתה הולך ומפייסו והוא מתפייס, -מבפנים. כך כל מי שהוא מקבל לשון הרע, אף עלעדיין הוא בוער 

עדיין הוא בוער מבפנים" )בראשית רבה צה, יט(. הכוח האצּור אצל עיתונאי, תפארת הוא לעושה בו 
ל שימוש נכון, הגון ומרוסן; וכלימה הוא למי שמתיר מידיו את הרסן, לא שוקל כדבעי את מילותיו, ונוט

חירות לעצמו להפיץ דברים על זולתו, שאין בהם אמת ולא תועלת. בכתבה הנדונה היה מזה ומזה גם 
יחד. דברי אמת שבהם עניין ציבורי ופרסומם היה לתועלת הרבים, בצד דברים שאינם אמת ושלחינם פגעו 

 ."בשמה הטוב של כרמון
 

יום, וישלם לכרמון פיצויים  32בתוך  כאמור, בית המשפט פסק כי ידיעות אחרונות יפרסם את המודעה
שקלים. כמו כן ישא ידיעות אחרונות בהוצאות המשפט וישלם לכרמון שכר טירחת עו"ד  122,222בסך של 
 שקלים 12,222בסך של 

 
 
 
 

ובמקביל  הורדתי נטל מסוים מעל ליבי , קמצוץ ממש.טכתבתי מע
שנראה לי שחשוב שלא תשכחנה. העליתי על הכתב פרשיות  

 ואם מישהו יצליח להפיק מהכתוב גם לקחים, אהיה מאושרת.
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 החוברת תפורסם באתרנו המשפחתי
carmonia.net 

 אשר חלק מהספרים והחוברות שבו רשומים בהמשך.
 

. 
 

 פנינה שטמפפר כרמון ומשפחתה מצד אביה
 משפחות יוסל ומוטל נייפלד

 פודלסקי-יעקב כרמון ומשפחות קמין וקרמר מבילסק

 הדסה ברלינסקי ז"ל

 הדסה ברלינסקי ז"ל -חוברת זכרון 

 איך נוצר השיר של זייד -סבתא הדסה מספרת 

 אמא הדסה )רבינוביץ ( ברלינסקי והדוד אלכסנדר זייד

 יהלבנדובסקי אר

 רשימת חברות ארגון ההגנה בירושלים

 סבא נפתלי והברלינסקים

 3311טיול בארץ ישראל 

 ילדות ונערות -עוזי ברלינסקי ז"ל 

 תחנת שמואליק

 גילאי הסבתות

 הנגר –שמואל לייזר זילבערמען 

 כ"ג יורדי הסירה-יצחק הקר

 רחל אחותו של הגואל

 ת זלדה בארכיון"לכל איש יש שם " : המשורר

 3391-3931פרשת חייו הסוערת של הצייר דוד בקר 

 אתר שנבנה על ידי ילדיו-יצירתו של הצייר דוד בקר 

 דוד ירושלמי-האומן שנשתכח

נכתב על ידי  -משפחת מנחם יהודה שטמפפר-הספר בית שטמפפר 
 המשפחה

 שוש צוריאל –בארץ ישראל שורשים 

 הקבר הראשון במרחביה :על יצחק אחדותי

 סיפור חייה של כרמלה זייד

 מאירה אליעז –מסע שורשים 

 לוי-ירוזלימסקי-בני משפחות גבריאלוביץ

 מבקעה אל שכונת מלחה 5139מדירה לדירה יוני 

 3351חלל עבודה -מיכאל גרייצר
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http://carmonia.net/yaacov-carmon.html
http://carmonia.net/hadasa.html
http://carmonia.net/hadasa.html
http://carmonia.net/hadasa%20berlinsky.pdf
http://carmonia.net/hadasab.html
http://carmonia.net/hadasaalex.html
http://carmonia.net/hadasaalex.html
http://carmonia.net/bendovsky.pdf
http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/79/8564.asp
http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/79/8564.asp
http://carmonia.net/naftaly.html
http://carmonia.net/naftaly.html
http://carmonia.net/tiul.html
http://carmonia.net/uzi.html
http://carmonia.net/smoelik.html
http://carmonia.net/smoelik.html
http://carmonia.net/grannies.html
http://carmonia.net/grannies.html
http://carmonia.net/nagar.html
http://carmonia.net/izhakbakar.html
http://carmonia.net/rachel.html
http://carmonia.net/rachel.html
http://www.yekum.org/2011/10/%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%99%D7%A9-%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/
http://carmonia.net/davidbekker.html
http://carmonia.net/davidbkr.html
http://carmonia.net/davidyerushalmi.htm
http://carmonia.net/yehoda_lea_shtamper.html
http://carmonia.net/yehoda_lea_shtamper.html
http://carmonia.net/shosh.html
http://carmonia.net/izhakahduti.html
http://carmonia.net/izhakahduti.html
http://carmonia.net/carmela.html
http://carmonia.net/carmela.html
http://carmonia.net/masa_shorshim.html
http://carmonia.net/gav-yro-lev-book.html
http://carmonia.net/files/from-apt-to-apt.pdf
http://carmonia.net/michael-glazer.pdf
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