מחיר המידע :קליטה ושיקו של סייעני מערכת הביטחו
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מנח הופנונג*
מחקר זה מנתח את מאפייני התעשייה של גיוס משתפי פעולה בשטחי
ואת מחירה של תעשייה זו לגבי מדינת ישראל במונחי חברתיי
וכלכליי .שאלת המחקר העיקרית היא מהו המחיר הכולל שהחברה
הישראלית משלמת בגי גיוס של משתפי הפעולה ,הפעלת ,הגנת
ושיקומ ביישובי בישראל.
המחקר בנוי כולו על מקורות גלויי .מקור המידע העיקרי לאיסו החומר
המחקרי הראשוני הוא יותר מ  1,000תיקי משפטיי ,ובכלל זה 541
עתירות שהוגשו לבג" עד לסו שנת  .2013העתירות לבג" ,שה עיקר
התשתית המחקרית ,הוגשו במהל השני על ידי סייעני ומבקשי מקלט
)רוב פלסטיני( שטענו כי בשל פעילות למע ישראל יש להעניק לה
מעמד של סייעני או של מאוימי )אנשי הנמצאי בסכנת חיי
בשטחי בגי חשד אמיתי או שמועות בדבר היות משתפי פעולה ע
ישראל( .נוס על העתירות לבג" נאס מידע מתו יותר מ  400תיקי
שהתבררו בערכאות משפטיות אחרות 1.אחד החידושי במחקר טמו בכ
_____________________________________
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מופקד הקתדרה למדע המדינה עלש הרברט סמואל ,המחלקה למדע המדינה ,האוניברסיטה
העברית בירושלי .אני מודה לעמיתיי שזיכו אותי בהערות ובהארות מפורטות ומחכימות .תודתי
נתונה לשלמה אבינרי ,לשלמה יצחקי ,לאית אלימי ,לאורית גזית ,ליואב דות ,לקר ויינשל
מרגל ,להלל כה ,לנעמי לבנקור ולאברה סלע .כ אני מודה לעוזריהמחקר המצויני שליוו
אותי במהל עבודתי – אופיר חדד ,ניר ברק ,יניב לוי ,נטלי כה ,עדיאל שפירא ופרל ניקול .תודה
מיוחדת מגיעה למערכת כתבהעת על הכנה יסודית ומוקפדת של כתבהיד לדפוס .המחקר נתמ
עלידי הקר הלאומית למדע )מענק מחקר  ,(120/13מכו לוי אשכול לחקר החברה ,הכלכלה
והמדיניות בישראל ועלידי מרכז מינרבה לשלטו החוק במצבי קיצו באוניברסיטת חיפה.
המידע הכלול בתיקי המשפטיי שאינ תיקי בג" הוא מידע חשוב מכמה היבטי .בראש
ובראשונה ,עתירות לבג" בשאלות הקשורות לזכויות הנובעות מפעילות בטחונית למע מדינת
ישראל ה תמיד ביוזמת הסייעני או הטועני למעמד ולזכויות עקב שיתופעולה ע ישראל.
בתיקי שאינ תיקי בג" ,לעומת זאת ,יש חשיפה נרחבת של היבטי אחרי של קליטת
הסייעני והמאוימי ,לרבות היישובי שבה ה חיי ,עיסוקיה ,בעיות בחיי היומיו שלה,
סכסוכי שוני שה מעורבי בה ,הסתבכויות פליליות שלה ועוד .יתר על כ ,בחלק מהתיקי
האזרחיי והפליליי קיי פירוט של מה שאירע בתיקי בג" או בעתירות מנהליות של העותר,
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שהוא ממחיש כיצד שימוש במקורות משפטיי גלויי עשוי לאפשר חקר
של תחומי פעילות שלטונית שאינ נבחני ואינ נחקרי בשל העדר מידע
נגיש.
לתופעת הסייענות נלווי ג היבטי אנושיי קשי בתו החברה
הפלסטינית עצמה ,ובכלל זה אובד אמו ,ריסוק משפחות וטרגדיות
אנושיות .היבטי אלה ,ע כל חשיבות ,ה מחו לתחו עיסוקו של
מאמר זה ,המתמקד בהשלכות של קליטת הסייעני בתו מדינת ישראל.
רבי מתושבי השטחי המגויסי כסייעני נחשפי במהל פעילות,
ובשעת צרה ה נמלטי לישראל וזוכי לקבל בה היתר ישיבה ,לעיתי א
מעמד של תושבת ,ולעיתי אפילו אזרחות .מער השיקו כולל מער
ארגוני ,מענקי סיוע ,הסדרת עבודה וליווי שיקומי למשתפי הפעולה
ולמשפחותיה.
היקפה האמיתי של תופעת הסייענות נעל עד כה מעיני הציבור ,לא מעט
מפני שיישוב ושיקומ של הסייעני נעשה בערי מעורבות או ביישובי
בפריפריה ,שבה יכולת של התושבי להתנגד להתיישבות הסייעני
במקו היא חלשה יותר מאשר ביישובי מבוססי .מדובר בהגירה
מתמדת של תושבי השטחי לישראל בגי מחויבות ישראלית להג על
סייעני שנחשפו ,וזאת ה מטעמי מוסריי וה כדי לאפשר גיוס קבוע של
סייעני נוספי.
במש השני נקלטו בישראל בדר זו אלפי משתפי פעולה פלסטיני
ולבנוני )ועשרות אלפי בני משפחה ומאוימי אחרי( .חלק ניכר מאות
משתפי פעולה גויסו לפעילות בשל היות בעלי עבר פלילי במקו מגוריה.
המחקר הנדו מעלה את השאלה א השימוש הנרחב בתופעת הסייעני
לצור השגת מידע מודיעיני אינו בבחינת עושר השמור לרעת בעליו.
במילי אחרות ,הא קליטה מסיבית של סייעני בתו ישראל ,ג א
היא תורמת לביטחו בטווח המיידי ,אינה יוצרת בעיות חמורות שישראל
תתקשה להתמודד עימ בעתיד?

מבוא .א .רקע היסטורי ,השוואתי ותיאורטי .ב .מתודולוגיה .ג .תופעת הסייענות וקליטת
סייעני בישראל .1 :השגת מידע מודיעיני באמצעות סייעני;  .2מערכת התמיכה בסייעני;
 .3היק התמיכה בסייעני .ד .ניתוח מרחביפוליטי .1 :גל ראשו –  .2 ;1957–1949גל שני –
 .3 ;1985–1982גל שלישי –  .4 ;1999–1987גל רביעי –  2000ואיל .ה .ניתוח משפטי
פוליטי .ו .פעילות פלילית וחיי בשולי החברה .ז .סיכו.

_____________________________________

במקומות שבה תיקי הבג" כוללי רק מידע מינימלי שאינו הרבה יותר ממספר העתירה,
משמות המשיבי ומתוצאת העתירה )בדרכלל דחייה או מחיקה(.
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מחיר המידע :קליטה ושיקו של סייעני מערכת הביטחו בערי ישראל

מבוא
בשנת  1994פרס ארגו "בצל" מחקר בנושא "משתפיהפעולה בשטחי בתקופת
האינתיפאדה" 2.המחקר ,אשר עורר בשעתו ויכוח נוקב ,עסק בתופעת הרצח של פלסטיני על
ידי בני עמ עקב חשד או הפצת שמועות בדבר שיתופעולה שלה ע ישראל .המספרי
שלוקטו ממקורות שוני וצוטטו בדוח התייחסו לשש שנות אינתיפאדה ),(1993–1987
והעמידו את אומד הנרצחי על כ 900בניאד ,כלומר ,כשלושה אנשי קיפחו את חייה
מדי שבוע במש שש שני בשל תיוג כמשתפיפעולה ע ישראל .מקריאת הדוח עולה
תמונה ברורה מאוד שלפיה אי האשמה קשה יותר בחברה הפלסטינית מאשר תיוג אד
כמשתפעולה ע ישראל .פלסטיני שהוקע באופ פומבי כמשתפעולה ,א א התווית
הודבקה לו בטעות או במזיד ,היה משול למי שהוצא נגדו גזרדי מוות ,וחייו נחשבו שווי
כקליפת השו.
מאז פורס דוח "בצל" עברו כעשרי שנה ,והנה בשני האחרונות נית לצפות בתופעה
מעוררת פליאה .עשרות )וא מאות( פלסטיני פוני מדי שנה לביתהמשפט הגבוה לצדק
בישראל ומבקשי לקבל הכרה כ"סייעני" )המונח המקובל בישראל להגדרת פלסטיני
המופעלי כמקורות מידע עלידי מערכת הביטחו( או למצער כ"מאוימי" 3.מכא מתבקשת
השאלה מה אירע במש עשרי השני האחרונות – כיצד נהפכה תווית ה"סייע" מתווית
בזויה לתואר נחשק עד כדי כ שאנשי מוכני לפנות לביתהמשפט של האויב כדי שזה יקבע
כי ה זכאי לשאת את התווית אשר בני עמ ודת כה מתעבי?
תשובה אפשרית ראשונית היא שפנייה כזו של אד מתרחשת לאחר שתיוגו בחברה
הפלסטינית כבר התגבש ,ובידיעה שההכרה בו כסייע תעניק לו ולבני משפחתו מקלט ותאפשר
לו פתיחת ד חדש .מת הכרה כסייע מקנה זכות ישיבה בישראל ,וכ אפשרות לעבוד
ולהשתכר בה ,ולעיתי נלוות למעמד זה הטבות רחבות יותר ,כגו מת אזרחות ישראלית ,סיוע
במגורי וא מת "סל קליטה" נאה לסייע ולבני משפחתו .מ העתירות וההחלטות הניתנות
עלידי בג" ,וכ ממאות התיקי המשפטיי של ערכאות אחרות שנאספו לצור מחקר זה ,קל
ללמוד כי התופעה רווחת הרבה יותר מהתמונה הקונקרטיתהפרסונלית המתקבלת מ
ההחלטות שניתנו בביתהמשפט הגבוה לצדק .במש השני שחלפו למ מלחמת ששתהימי
_____________________________________

2
3

בצל משתפיהפעולה בשטחי בתקופת האינתיפאדה :הפרות ופגיעות בזכויות אד .(1994) 11
לתיאור תמציתי של מצב ה"מאוימת" ושל "ועדת המאוימי" ראו בג"  7008/07פלוני נ' משרד
ראש הממשלה ,פס'  14לפסקדינה של השופטת א' פרוקצ'יה )פורס בנבו" :(9.6.2009 ,ועדת
המאויימי היא גו הפועל במסגרת מפקדת תיאו הפעולות בשטחי ,והיא מוסמכת לדו
בבקשות פלסטיני תושבי איו"ש ועזה ,הטועני כי נשקפת סכנה לחייה באזור עקב שיתו
פעולה בינ לבי גורמי בטחו ישראליי ,או קיו חשד לשיתו פעולה כזה .חברי הועדה כוללי
נציגי מטע גורמי הבטחו ,הצבא ,המשטרה ומשרד המשפטי .בקשה בעני מאויימות נבחנת
על פי שני קריטריוני עיקריי ,האחד – קיו אינדיקציות המצביעות על סכנה הנשקפת לחיי
הפונה על רקע חשד לשיתו פעולה ע ישראל; השני – סכנה לשלו הציבור בישראל משהייתו
של המבקש בגבולות האר .הועדה מוסמכת להעניק היתרי שהייה זמניי בשי לב למידת
הסכנה הנשקפת למבקש משהייתו באיזור ,ובכפו להעדר מניעה בטחונית או פלילית מצדו.
היתרי אלה ה בעלי אופי הומניטרי".
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עברו להתגורר בישראל אלפי סייעני ועשרות אלפי בני משפחות של סייעני ותושבי עזה
והגדה המערבית הטועני כי ה זכאי למעמד של סייע או למעמד של "מאוי" )הזכאי
להגנה בישראל ולהיתר שהייה בה ,ג א לא לכל יתר ההטבות שהסייעני זוכי בה( .א
האינטרס של מבקשי תווית הסייע הפלסטיני נראה מוב ,לא ברור מהו האינטרס של ישראל
לקלוט עשרות אלפי פלסטיני בתחומה ,וא להקציב לכ מימו נדיב מאוד מתקציב המדינה.
בבסיס מחקר זה עומדות שתי תובנות מרכזיות :האחת היא כי גיוס סוכני הינו מרכיב
אינטגרלי ומרכזי בהשגת מודיעי איכותי ועדכני ,ומכא שגיוס סוכני והפעלת ה בבחינת
הכרח בליגונה במציאות הבטחונית הנוכחית; והאחרת היא כי פעולת גיוס הסוכני אינה
מסתיימת ע השגת המודיעי הנדרש ,וכי שיקומ )באר( הוא שלב מובנה בתהלי .לנוכח
שתי התובנות הללו ,השאלה שראוי אולי לשאול היא של מידה – כמה סייעני ותמורת איזה
מחיר? שאלה זו הוצגה בשיח הציבוריהבטחוני במונחי עלות–תועלת תקציביי ומודיעיניי
בלבד .ההשלכות ארוכותהטווח של קליטת מספר גדול של סייעני בתוככי מדינתישראל לא
נדונה כשאלה בפני עצמה ,וככל הנראה אי בידי גו ממלכתי או מוסד אחר כלשה נתוני
המאפשרי למדוד את השלכותהרוחב ,לרבות העלויות הכלכליות והחברתיות ,של קליטת
הסייעני.
אימו המדיניות של קליטת סייעני בתוככי ישראל )כפי שהיא נחשפת מקריאת מאות
התיקי המשפטיי( מקורה בהכרה כי סייע שנחש נתו בסכנת חיי ,וכי למי שגייס והפעיל
סוכ שפעילותו נחשפה יש מחויבות מוסרית לדאוג שאותו סוכ לא יהיה נתו בסכנת חיי,
כמוג מחויבות מעשית לעשות כ א ברצונו לשמור על המוניטי שלו כמפעיל סוכני ועל
יכולת הגיוס העתידית שלו .ע זאת ,ההיק הרחב של שימוש בסייעני וקשיי קליטת
בישראל )סוגיה שתטופל בהמש המאמר( מעלי את השאלה א הפרקטיקה של גיוס מסיבי
של סייעני וקליטת לאחרמכ בישראל אינה הופכת את דר השגת המידע לעושר השמור
לרעת בעליו .הא קליטת הסייעני בישראל אינה יוצרת בטווח הארו בעיות חברתיות
ובטחוניות המעמידות בסימ שאלה את התועלות המיידיות הנובעות מדפוסי הפעולה מול
הסייעני – החל בגיוס ,המש בהפעלת ,וכלה בחילוצ ובקליטת בתו ישראל?
קליטת סייעני במספרי גדולי ושיקומ בישראל נתפסו בדרכלל כמחיר שיש לשל
כאשר מתקבלת החלטה מדינית בדבר נסיגה משטח שהוחזק בידי צה"ל לאור שני .השערת
המחקר היא שאי מדובר רק באירוע נקודתי של קליטת סייעני עקב נסיגה משטח שפונה
בעבר ,אלא שהלי הקליטה והשיקו בתו ישראל הוא הלי אנדמי רצי ,הקשור לניסיו
לבסס נוכחות ישראלית בשטחי הגדה המערבית ולעצב גבול מדיני רצוי .מה שנעל מ העי
ומהדיו הציבורי הוא שמדיניות ההישענות על סייעני ,בהיותה תהלי רצי ומתמיד הקשור
לניסיו לבסס שליטה והתיישבות בשטח עוי ,מובילה לא רק להתבססות ישראלית בשטחי
הגדה המערבית ,אלא ג לתהלי מקביל של הגירה פלסטינית משמעותית אל תו גבולות הקו
הירוק ,אשר ממומנת בחלקה עלידי מדינתישראל.

א .רקע היסטורי ,השוואתי ותיאורטי
כבר משחר ימיה של ההתיישבות הציונית בארישראל נעזרו זרועות היישוב בגיוס של
מודיעי וסייעני ערבי במסגרת המאבק מול השלטו המנדטורי ומול התנועה הלאומית
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הפלסטינית 4.אול היק הפעילות המודיעינית ,ובפרט היק השימוש בסייעני ,קיבלו ממדי
שוני לחלוטי לאחר  5.1967קליטת הסייעני בישראל ,במיוחד במספרי גדולי ,החלה
בשנות השמוני ,והיא קשורה לא מעט להכרה כי אי ביכולתה של ישראל להחזיק אחיזתקבע
בכל השטחי .פינוי השטחי העלה באופ טבעי את השאלה מה לעשות ע אות סייעני
שאפשרו למנגנו השליטה להתקיי – הא להפקיר לגורל בשטח או שמא להציע לה
להיקלט במקומות שבה ה לא יהיו חשופי לסכנת חיי? ישראל בחרה במדיניות של דאגה
לסייעני וניסיו לחל מהשטח את אלה שנחשפו .לקראת העברת השליטה בעזה ובאזור יריחו
לרשות הפלסטינית ,בשנת  ,1994הוקמה המנהלה הבטחונית לסיוע ,שתפקידה לטפל בסייעני
משוקמי ,והמדיניות של קליטת הסייעני בישראל נהפכה למדיניות מוצהרת .א שהיו
סייעני )בעיקר נוצרי( שהוצעו לה אפשרויות קליטה בחולאר ,הקליטה העיקרית
נעשתה בתו ישראל ,בי היתר בשל הקושי לשכ ולשק בארצות אחרות קבוצות גדולות של
סייעני לשעבר6.
נשאלת השאלה א נסיונה של ישראל הוא ייחודי או שמא המקרה הישראלי משתלב
בתבניות קיימות בספרות ההשוואתית .עד כמה המקרה הישראלי יכול ללמד על הנסיבות שבה
מדינות פונות לפתרו שנית לחזות מראש כי הוא עתיד ליצור בעיות קשות לא פחות מהבעיה
הראשונית שעימה הוא נועד להתמודד? נית להציב את השאלה באופ שבו הצגתי אותה לכמה
בכירי במערכת הביטחו שאות פגשתי במהל מחקר זה" :אילו ידעת שעל כל מאה סייעני
תצטר לקלוט  Xסייעני בישראל ,ש Yמתו  Xהנקלטי יעסקו בפעילות פלילית נמשכת,
ושג קליטת דור הילדי תהיה מסובכת ובעייתית ,הא היית תומ מלכתחילה בגיוס מסה כזו
של סייעני?"

המחקר ההשוואתי על אודות סייעני אינו מספק השוואות טובות לבחינת המקרה
הישראלי ,א שהשימוש בסייעני רווח מאוד בעבר ,וא שקשה למצוא מקרה של מדינה
שהצליחה לבסס שלטו בטריטוריה עוינת מבלי לגייס לשירותה מקורות מידע וסייעני מקרב
האוכלוסייה הנכבשת .רבות ה הדוגמאות שבה המעצמה הכובשת ניגפה במלחמה והסייעני
הופקרו למר גורל .נית להזכיר בהקשר זה את כיבושי גרמניה במלחמותהעול הראשונה
והשנייה ואת כיבושי יפ בשנות השלושי והארבעי למאה העשרי .במקרי אחרי ,שבה
_____________________________________
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יואב גלבר שורשי החבצלת :המודיעי ביישוב ;(1992) 1947–1918 ,אסא לפ הש"י – שירות
הידיעות :שורשיה של קהילת המודיעי הישראלית ) ;(1997יעקב נמרודי מסע חיי ) ;(2003הלל
כה צבא הצללי :משת"פי פלסטיני בשירות הציונות :1948–1917 ,מודיעי ,מדיניות,
התיישבות ,התנקשויות ).(2004
דוד רונ שנת שב"כ ) ;(1990דוד מימו הטרור שנוצח :דיכוי הטרור ברצועת עזה1972–1971 ,
 ;(1993) 164–160יעקב פרי הבא להרג .(1999) 53–48
כ ,למשל ,בדיו שהתקיי בוועדת הפני ואיכות הסביבה של הכנסת ביו  11.12.2000מסר נציג
משרד החו ,שלו כה ,נתוני על נסיונות להסדיר הגירה של יוצאי צד"ל לחולאר" :גרמניה
כבר קלטה ,יש שתי מדינות שהביעו נכונות לקלוט ,אוסטרליה ואורוגוואי ,ו 7מדינות שבודקות.
כל השאר ,בסביבות  15–14מדינות דחו על הס בשל סיבות שונות ומשונות .חלק הוזכרו:
מעמד של פליטות ,החשש שזה יהיה נטל כלכלי על המדינות עצמ ,הפרסו בתקשורת שהפחיד
את הממשלות השונות וכדומה" .פרוטוקול ישיבה מס'  183של ועדת הפני ואיכות הסביבה,
הכנסת ה.(11.12.2000) 18 ,15
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התרחש מעבר משלטו של קבוצת מיעוט דומיננטית לשלטו רוב באותה טריטוריה ,התלווה
לסיומו של שלטו המיעוט )שנשע על סייעני( תהלי של השלמה ופיוס ,אשר ִאפשר למיעוט
ולסייעני להמשי לחיות במקו מגוריה )רודזיה ודרואפריקה( .מה שמייחד את המקרה
הישראלי מהמקרי האחרי הוא שישראל לא ניגפה במלחמה ,ושישראל בחרה לקלוט את
אוכלוסיית הסייעני בשטחההיא .בהקשר זה הספרות ההשוואתית מספקת מקרה אחד דומה,
והוא סיו השלטו הצרפתי באלג'יריה ,וכ מקרה נוס ע דמיו רחוק יותר ,והוא קליטת
הסייעני מדרו וייטנ בשנות השבעי בארצותהברית.
להבדיל מישראל ,צרפת ראתה באלג'יריה חלק אינטגרלי ממדינת צרפת .חיילי אלג'ירי
גויסו לצבא הצרפתי ,וא שירתו ביחידות לוחמות .ג לאחר תו מלחמתהעול השנייה,
בתקופת המרד האלג'ירי ,שירתו עשרות אלפי ערבי ילידי אלג'יריה בצבא הצרפתי ובזרועות
המודיעי של צרפת .לכאורה שירתו הסייעני האלג'ירי )חרי – حركي( את מדינתה,
ולא שלטו זר ,א במציאות ה לא היו אזרחי צרפת .כמו יתר תושביה המוסלמי של
אלג'יריה ,ה לא זכו במעמד אזרחי .מכל מקו ,המאבק האלג'ירי לשחרור לאומי נהנה
מתמיכה ניכרת בקרב האוכלוסייה המקומית .סוכניה וסייעניה המקומיי של צרפת נחשבו
לפיכ עלידי רוברוב של האלג'ירי כבוגדי וכמשתפיפעולה.
בשנת  ,1962לאחר מלחמה עקובה מד של שמונה שני ,הסכימה צרפת להעניק עצמאות
לאלג'יריה .בעת הפינוי הצרפתי פונו עשרות אלפי משתפיפעולה אלג'ירי ובני משפחותיה,
ושוכנו במחנות בדרו צרפת .ההערכה היא שכ 20,000סייעני ע כ 70,000מבני
משפחותיה ברחו לצרפת וקיבלו ש מעמד של פליטי בי השני  1962ל .1968מאוחר
יותר קיבלו המפוני אזרחות צרפתית 7.רוב הועברו למחנות סגורי שנבנו לצור קליטת,
בעיקר בדרו צרפת ,ובה התגוררו תחת פיקוח צבאי ובתנאי קשי 8.לאחר מחאות ומהומות
בשנות השבעי ,החליטה ממשלת צרפת על סגירת המחנות ,ומפוני אלג'יריה הועברו לשיכוני
דיור ציבורי בפרוורי של ערי הדרו .אול ג ש התקשו משפחות המפוני להתפרנס ,וחיו
בתנאי חברתייכלכליי קשי .אומנ ,בשנת  1994הכירה ממשלת צרפת בסייעני שפונו
כלוחמי צבא צרפת לשעבר ,ובשנת  2005אישר הפרלמנט הצרפתי מת תשלומי קצבאות
ופנסיית מלחמה למשפחותיה של הסייעני והחיילי לשעבר 9.אול הלי הקליטה והשיקו
של החרי בצרפת הותיר צלקות שלא הגלידו ג לאחר חמישי שנה ,וג כיו רבי מה
חיי כקבוצה נבדלת ומובחנת מהאוכלוסייה הצרפתית .מספר של החרי ,לרבות ילדי
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הדורות השני והשלישי ,הוער בפרסו רשמי משנת  2012בכ 500,000איש 10,א קיימות ג
הערכות שמספר מגיע ל 800,000איש11.
רבי מ הסייעני שנותרו באלג'יריה נפלו קורב לרדיפות ולרציחות .היו מה שנלקחו
לפינוי שדות המוקשי שהותירו אחריה הצרפתי בגבול אלג'יריה–תוניסיה ,ואחרי נקטלו
ע בני משפחותיה או נמקו בבתיכלא 12.הגורל שפקד את הסייעני האלג'ירי שנותרו
באלג'יריה עמד לנגד עיניה של קובעי המדיניות בישראל ,בפרט לנוכח העובדה שג כא
מדובר בתנועת שחרור ערבית בחברה מוסלמית ,ובהינת שהצלחת ההתקוממות האלג'ירית
היוותה מודל ומקור חיקוי לתנועה הלאומית הפלסטינית.
מקרה אחר שמזכיר במידתמה את המקרה הישראלי הוא כאמור קליטת של סייעני
וייטנמי בארצותהברית לאחר נפילתה של ממשלת דרו וייטנ בשנת  .1975אול מספר
היחסי של הווייטנמי שנקלטו בארצותהברית קט עשרות מוני ממספר היחסי של
הסייעני הערבי שנקלטו בישראל .כמוכ ,להבדיל מצרפת וישראל ,ארצותהברית אינה
מוגדרת כמדינת לאו ,אלא כמדינה קולטת הגירה שבה !תיח#ת רבתרבותית היא מדיניות
מוצהרת ,ובתנאי אלה הלי הקליטה של הסייעני בני וייטנ בארצותהברית היה קל
ומוצלח למדי .בכיבושי מאוחרי יותר ,דוגמת אפגניסט ועיראק ,הסכי הממשל האמריקאי
לקלוט בשטחה של ארצותהברית רק מספר קט מאוד של סייעני איכותיי .לאחרי נמצא
הסדר במסגרת הממשל החדש )בעיראק( או באמצעות קליטה במדינה שלישית.
הנה כי כ ,הספרות ההשוואתית אינה מספקת די מקבילות טובות עלמנת לשב בתוכה את
המקרה הישראלי .יתר על כ ,ג המקרה הצרפתי לא זכה בפיתוח תיאורטי נאות .אול קליטת
הסייעני האלג'ירי בצרפת מרמזת בכלזאת על קשר למסגרת תיאורטית המאפשרת לדו בה
ובמקרה הישראלי באופ המספק תובנות מעניינות .בשני המקרי ,הישראלי והצרפתי ,הדמיו
_____________________________________
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Par François Béguin, “L’Histoire des Harkis est Politique, pas Ethnique ou Confessionnelle”,
LE MONDE (Sept. 25, 2012), available at http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/25/l.histoire-des-harkis-est-politique-pas-ethnique-ou-confessionnelle_1765025_3224.html
הערכה דומה ניתנה במחקר אקדמי משנת  – 2006ראו Geraldine Enjelvin, The Harki Identity:
A Product of Marginalisation and Resistance to Symbolic Violence?, 8(2) NATIONAL
).IDENTITIES 113 (2006
François-Guillaume Lorrain, Les Harkis Montrent les Dents, LE POINT (Jan. 24, 2012),
available at http://www.lepoint.fr/politique/election-presidentielle-2012/les-harkis-montrent
.-les-dents-24-01-2012-1423117_324.php

מספר האלג'ירי שעבדו בעבור השלטו הצרפתי באלג'יריה הוער ב .250,000מתוכ הורשו
להגר לצרפת לאחר הפינוי כ 15,000בלבד ,רוב לוחמי מיליציות אלג'יריות שלחמו לצד צרפת.
מספר של משתפיהפעולה האלג'ירי שנרצחו לאחר המלחמה אינו ידוע בוודאות .הור ,בספרו
משנת ) 1977שתורג לעברית ב ,(1989מביא הערכות הנעות בי  30,000ל 150,000משתפי
פעולה שנרצחו לאחר השגת העצמאות .אליסטר הור מלחמה פראית לשלו – מלחמת אלג'יריה
) 564–563 1962–1954עמנואל לוט מתרג" :(1977 ,מתו רבע המיליו שעבדו למע
הצרפתי ,הצליחו פחות מ 15,000להימלט מאלג'יריה ...היתה זו טראגדיה מתועבת עוד יותר
מהחזרת השבויי הרוסיי על ידי בעלות הברית המערביות ב .1945אומד מספר של
האלג'ירי שמצאו כ את מות נע בי  30,000ל ."150,000הערכות דומות ביחס למספר של
החרי שנרצחו מובאי עלידי  ,Enjelvinלעיל ה"ש  ,9בעמ' .115
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אינו מצטמצ רק לגיוס הסייעני ולקליטת ,אלא טומ בחובו סוגיה משמעותית הרבה יותר
הקשורה לשאלה של הגדרת השטח והגבולות של מדינה ריבונית .שאלה זו עומדת בבסיס
הגישה התיאורטית של "עיצוב הגבולות ההולמי למדינה" ) ,(right-sizing the stateאשר
מתמקדת במגוו התנאי הפוליטיי וסדרי העדיפויות של שחקני פוליטיי בעיצוב של
גבולות קיימי 13.האסטרטגיות של "עיצוב גבולות הולמי" הרלוונטיות למחקר זה כוללות:
) (1התרחבות ) (up-sizingטריטוריאלית; ) (2התכווצות ) (down-sizingטריטוריאלית; )(3
ייצוב הגבולות הקיימי ) 14.(stabilizingכל אחד מהתהליכי הללו ניח במאפייני ייחודיי,
מל#וה כמעט תמיד סוגיות דמוגרפיות ,ונושא השלכות על האוכלוסייה באופ כזה או אחר
) .(right-peoplingחשוב להדגיש כי במושג "עיצוב גבולות הולמי" אי הכוונה להלימה
מושלמת של הגבולות הגיאוגרפיי ע מציאות אתנית או לאומית נתונה ,אלא מדובר בגישה
המסתכלת על תהליכי שינוי או בחינה של גבולות ושטח מדיני כעל תהלי שבו מדינות מנסות
לעצב את גבולותיה באופ שיית מענה הול יותר ללחצי פוליטיי ,אתניי וכלכליי
המערערי את היציבות הפוליטית במבנה הקיי או יוצרי איו מוחשי עליה.
הניתוח המרחביהפוליטי שיוצג בהמש מראה כי תופעה זו קשורה בטבורה לתהלי
ההתפשטות הטריטוריאלית של ישראל בשני  1982–1967ולתהלי ההתכנסות ההדרגתית
שלה לגבולות של מדינת לאו )גבולות  (1949משנת  1982ואיל .הניסיו להחזיק בשטחי
שנכבשו עלידי ישראל ונותרו בידיה בסיומ של המלחמות בינה לבי שכנותיה ִחייב גיוס
מקורות מודיעי מקרב האוכלוסייה הנכבשת .נסיגה משטחי שנכבשו במלחמות ,תו
התכנסות לגבולות המקובלי על חלקי גדולי יותר מהציבור כגבולות לגיטימיי של ישראל,
הובילה לפינוי של סייעני מודיעי ששירתו את המאמ הצבאי ולשיקומ בישראל .גלי
הקליטה בישראל נבעו בעיקר מהחלטות מדיניות לפנות שטחי )פינוי סיני בשנת ,1982
הנסיגות ל"רצועת הביטחו" בלבנו בשני  1983ו ,1985הסכמי אוסלו בשנת  ,1993הנסיגה
מלבנו בשנת  2000וההתנתקות מעזה בשנת  .(2005בי לבי ,הנצחת קיומה של רשות
פלסטינית עצמאית למחצה בשטח הגדה המערבית במקביל לנוכחות ישראלית מסיבית ברוב
השטח ,העוינות הנמשכת בי הרשות הפלסטינית לבי ישראל וקיומ של מנגנוני ביטחו
פלסטיניי המנהלי מעקב אחר סייעני – 15כל אלה מובילי לכ שמדינתישראל מעסיקה
_____________________________________
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RIGHT-SIZING THE STATE: THE POLITICS OF MOVING BORDERS (Brendan O’Leary et al. eds.,
).2001

אסטרטגיות נוספות לעיצוב הגבולות כוללות יצירת בריתות בי מדינות תו שמירה על החלוקה
המרחבית הקודמת )כלומר ,פדרציות וקונפדרציות( או מיזוג של ישויות פוליטיות .להרחבה על
אסטרטגיות של קביעת גבולות ושל ניהול הבדלי אתניי ראו ש .כ ראו Boaz Atzili, When
Good Fences Make Bad Neighbors, 31(3) INTERNATIONAL SECURITY 139 (2007); Monica
Duffy Toft, Ending Civil Wars: A Case for Rebel Victory?, 34(4) INTERNATIONAL SECURITY
).7 (2010

ראו פ"ח )מחוזי ת"א(  1/98מדינת ישראל נ' פלוני )פורס בנבו) (4.11.1999,ש נגזר דינ של
שני סייעני שזכו במעמד בישראל ובהטבות של משוקמי ואשר הורשעו בכ שסיפקו לשירותי
הביטחו הפלסטיניי מידע על פעילות בשב"כ הישראלי(; ת"פ )מחוזי חי'(  221/02מדינת
ישראל נ' עאט )פורס בנבו) (12.3.2003 ,ש נגזר דינו של סוכ שב"כ לשעבר שהורשע בקשר
ע אנשי שירות הביטחו הפלסטיני בג'ני בתקופת האינתיפאדה השנייה ,בהנחת מטע חבלה על
פסי רכבת בישראל ,ובנכונת להחדיר מכוניתתופת ומחבל מתאבד לתו ישראל(; בג"

משפט וממשל יח תשע"ז

מחיר המידע :קליטה ושיקו של סייעני מערכת הביטחו בערי ישראל

מער גדול של מקורות עלמנת להבטיח זרימה שוטפת של מידע ,מחד גיסא ,וממשיכה לקלוט
בקרבה את אות מקורות שנחשפו ,מאיד גיסא.
הנושא של קליטת סייעני ושיקומ בישראל לא נחקר כמעט עד כה ,וזאת לא מפני שהוא
אינו מעניי ,אלא מפני שלא הייתה לחוקרי גישה למקורות זמיני שיאפשרו לה לחקור את
התופעה באופ שיטתי .העדר מידע כתוב ,שמירה על סודיות של המסמכי הכתובי והחשש
מאיסור מצד הצנזורה על פרסו מחקר שעושה שימוש במסמכי פנימיי מודלפי – כל אלה
חברו לכ שאי כמעט מאמרי בכתביעת אקדמיי עלאודות הסייעני .ג בתחקירי
עיתונאיי נקודתיי שנערכו בנושא נכתב על הסייעני א מעט .המאמרי המעטי שבחנו את
הסוגיה עשו כ מנקודתהמבט של זכויות האד של הסייעני ובני משפחותיה ,והמידע
העובדתי שפורט בה היה מוגבל בהיקפו 16.לכ במחקר זה עוצבה מתודולוגיה הבנויה על
חקר מקורות גלויי וזמיני המאפשרי לבחו ולאמוד באורח מקי יותר את תופעת הסייעני
בזמ הווה .מדובר במתודולוגיה ייחודית שלא נעשה בה עד כה שימוש מחקרי לבחינת תופעות
דומות בישראל.

ב .מתודולוגיה
הדר שאומצה במחקר זה להתמודדות ע בעיית נגישות של המקורות עוקפת את בעיית
סודיות של המקורות ואת מגבלות הצנזורה עלידי איסו מידע גלוי מתו תיקי בתיהמשפט.
היות שתיקי בתיהמשפט ,ובפרט ההחלטות הסופיות בה ,ה מידע המצוי באופ זמי
במאגרי מידע גדולי הפתוחי לפני הציבור )חלק מהמקורות ה מאגרי מסחריי הזמיני
רק תמורת תשלו( ,אי מגבלות הצנזורה חלות על פרסו מידע מחקרי המופק מהתיקי.
שיטת החיפוש שנוסתה במחקר )לאחר מבחחלו קצר( כדי להתגבר על בעיית העדר
המקורות בחנה א המידע הגלו בתיקי יאפשר לשחזר את מערכת התגמולי לסייעני ,את
היישובי שבה נקלטו ,את עיסוקיה ,את הקשיי המתעוררי בקליטת ומה קורה ע
סייעני שפנו לחיי בשולי החוק ,ע אלה שמעמד הסייע נשלל מה או אלה שלא זכו כלל
במעמד של סייע .בקצרה ,הנחתמשנה של המחקר בשלב איסו המידע הייתה שהחומר
_____________________________________

16

 3372/05פלוני נ' ראש ממשלת ישראל )פורס בנבו) (6.10.2005 ,ש נדחתה עתירתו של סייע
לשעבר נגד ביטול הזכאות לשיקו לאחר שהורשע במסירת מידע לאויב(; ת"ע )משפחה חי'(
 88980511מ .במ .א .נ' ב"כ היוע המשפטי לממשלה – מחוז חיפה )פורס בנבו(27.1.2013 ,
)ש התקבלה בקשתה של אשת סייע לשעבר להכריז על בעלה כמי ש"נספה" עלפי חוק
הצהרות מוות; זאת ,לאחר שנקבע כי בעלה נחט עלידי אנשי ביטחו פלסטיני כאשר ביקר
בכפרו ב 2002ולא נראה מאז( .כ ראו ע' )ערעורי איו"ש(  3555/05התובע הצבאי נ' נאבולסי
)פורס בנבו ;(14.9.2006 ,תיק )צבאי יהודה(  2176/07התביעה הצבאית נ' עביאת )פורס בנבו,
 ;(17.6.2010ב"ש )מחוזי י(  9107/09מדינת ישראל נ' אמור )פורס בנבו.(14.9.2009 ,
Hillel Cohen & Ron Dudai, Human Rights Dilemmas in Using Informers to Combat
Terrorism: The Israeli-Palestinian Case, 17 TERRORISM & POL. VIOL. 229 (2005); Hillel
Cohen & Ron Dudai, Triangle of Betrayal: Collaborators and Transitional Justice in the
) ;Israeli-Palestinian Conflict, 6 J. HUM. RTS. 37 (2007מיכאל טפלו הסייעני בישראל:

טיפול מדינת ישראל בסייעני ומשתפי פעולה ) ;(2009נעמי לבנקרו "מי מכיר את האיש
שבקיר? סייעני פלסטיני ובני משפחת במדינת ישראל "2012 ,עת סיוע .(2012) 2
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המצוי בתיקי המשפטיי יאפשר לאמוד את היק הקליטה של סייעני בישראל ,את עלות
שיקומ ואת בעיות המדיני#ת הנלוות להפעלת ,להיחשפות ולקליטת בישראל .במילי
אחרות ,ההנחה הייתה שבאמצעות המידע הגלו בתיקי המשפטיי יהיה אפשר ללמוד מהו
המחיר הכולל שהחברה הישראלית משלמת בעבור השגת מידע באמצעות הפעלה נרחבת של
סייעני.
את מחיר השיקו עצמו נית לאמוד בכס ,אול המחירי הנוספי – ובכלל זה יצירת
מסדרו לקליטה בישראל של עשרות אלפי פלסטיני שיש לה קשר לסייעני; קליטת זר
קבוע של אנשי המנודי ה עלידי בני עמ וה עלידי החברה היהודית ,אשר חיי באר
הקולטת ללא אזרחות ,ובמקרי רבי רק ע היתרי שהייה ללא היתרי עבודה; קליטת אנשי
אשר מלכתחילה גויסו כסוכני על רקע חוסר היכולת שלה להשתלב בסביבתה ,וכעת ה
נדרשי להשתלב בסביבה לאאוהדת ,שלא לומר עוינת – ה מחירי אשר ספק א נית לתת
לה ביטוי כמותי .ע זאת ,נית לזהות את המשתני הרלוונטיי ולהערי את שיעור.
לצור המחקר נאספו מששת המאגרי המשפטיי העיקריי 17יותר מ 1,100תיקי בתי
משפט שנרשמו במאגרי עד אמצע שנת  .2015התיקי מתחלקי באופ כללי ל 660תיקי
בג" 18,כמעט כול תיקי שבה העותרי ה סייעני או עותרי הטועני כי ה מאוימי
על רקע שיתופעולה ע ישראל; 75 19תיקי ערעורי בביתהמשפט העליו; ו 440תיקי
שנדונו בערכאות שאינ ביתהמשפט העליו )ביניה בתימשפט אזרחיי ,בתידי צבאיי,
ועדות ערר בנושאי שוני ועוד( .בחלק גדול מהתיקי יש מידע מועט מאוד ,א יש מקרי
שבה תיק של משפט פלילי מפרט את אשר אירע בהלי בג" שהגיש אותו אד או להפ ,כ
שבחלק מהתיקי שבה חסר מידע היה אפשר להשלי פרטי חשובי באמצעות מידע
שנמצא בתיקי אחרי.
ערכאה משפטית
עתירות לביתהמשפט הגבוה לצדק
ערעורי לביתהמשפט העליו על החלטות של ערכאות נמוכות
תיקי ערכאות נמוכות )בתימשפט אזרחיי ,בתימשפט לענייני
משפחה ,ועדות ערר ,ביטוח לאומי ,בתידי צבאיי ועוד(

מספר התיקי
660
75
440
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המאגרי שבה נעשה חיפוש ה אתר הרשות השופטת )שהוא אתר פתוח לכל ללא תשלו(,
מערכת משפטנט )הפתוחה בהרשאה בלבד( וכ מאגרי נבו ,תקדי ,דיני ופדאו"ר.
התרשימי במאמר זה המציגי מידע לגבי העתירות עלפי שני אינ כוללי את נתוני 2014
ו ,2015שכ הניסיו המצטבר במהל המחקר מראה כי פרקהזמ הנדרש עד להצטברות
במאגרי של כ 95%מהתיקי הנפתחי בשנה מסוימת מגיע לשנה ויותר .התיקי שנאספו עד
סו יוני  2015כוללי קרוב ל 100עתירות שהוגשו בשנת  – 2014מתוכ  10עתירות שנמצאו
לראשונה בחיפוש השבועי הסדיר רק בשנת  – 2015וכ  21עתירות בלבד משנת  .2015עד סו
יוני  2014נאספו  23עתירות בלבד משנת  ,2014כ שלפי נתוניהביניי נראה שקצב הגשת
העתירות ב 2014וב 2015דומה.
בי העתירות לבג" יש  15עתירות של עותרי שנחשדו )וחלק א הורשעו( בכ שפעלו מטע
הארגוני הפלסטיניי החמושי נגד משתפיפעולה .אות תיקי בג" הוצאו מכלל הנתוני
הסטטיסטיי העוסקי בעתירות של סייעני או מאוימי.
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השימוש בתיקי בתימשפט מעלה שאלה מתודולוגית חשובה בפני עצמה :כלו אי במידע
הנחש בתיקי אלה הטיה לסוג מסוי של מידע ,בפרט כאשר מדובר בסוכני מודיעי? כלו
אי הכותב נחש דווקא לאות מקרי קשי שלא צלחו ,ומחמי חלק חשוב של התמונה,
והוא החלק של הסייעני שנקלטו יפה ,החלק של שיקו חברתי וכלכלי מוצלח? זהו חשש
שאי לזלזל בו ,ובוודאי היה בו כדי להטיל צל כבד על הממצאי אילו נשע המחקר רק על
תיקי הבג" ,ש יותר מ 90%של התיקי ה תיקי של סייעני שההסדרי עימ בוטלו ,של
סייעני הטועני כי ההסדרי שנעשו עימ לא קוימו ,של מאוימי המבקשי לקבל מעמד של
סייעני וכיוצא בה.
התשובה לשאלה האמורה היא מורכבת .בראש ובראשונה יש לזכור כי מוקד המחקר אינו
בפעילות המודיעינית ובדר הפעלת הסוכני ,אלא בסוגיית קליטת של הסייעני בישראל.
כא תיקי בתיהמשפט ,ובפרט יותר מ 500התיקי שאינ תיקי בג" )ערעורי לביתהמשפט
העליו ותיקי ערכאות נמוכות( ,מגלי מידע עשיר ומג#ו ,שאינו קשור דווקא לסייעני או
למאוימי או למתחזי לסייעני הפוני ביוזמת לביתהמשפט .מידע זה כולל ,למשל ,את
הבעיות והמתחי שהתעוררו ביישובי ערביי עקב שיכו הסייעני בה ,או את האופ שבו
סייעני לשעבר משמשי – לא תמיד בטובת – ערו כניסה ושהייה בתו ישראל לקרובי
משפחה.
דר מחקרית אחרת להפחתת סכנת ההטיה היא שימוש במקורות גלויי לאמשפטיי,
ובכלל זה דיוני בכנסת ,מחקרי עצמאיי ומעקב אחר סיקור עיתונאי .מתברר שאעלפי
שהעיתונות הארצית לא טיפלה רבות בסוגיית שיקו הסייעני ,נית למצוא חומר לאמועט
בנושא זה בעיתונות המקומית באות מקומות שבה יושבו סייעני ,אשר יש בו כדי להשלי
ולאמת את המידע שלוקט מתיקי בתיהמשפט וממקורות גלויי אחרי .במאמר זה לא נעשה
כמעט שימוש בראיונות ,בי היתר מתו רצו להמחיש כי החומר הגלוי ,ובמיוחד התיקי
המשפטיי ,יוצר תשתית נאותה לביסוס ממצאי והכללות20.
התיקי המשפטיי מאפשרי ג הצצה חלקית אל המחיר האנושי הנגבה מ הסייעני
ומבני משפחותיה ,המוצאי את עצמ נקרעי ונעקרי ממקו מגוריה וממשפחת,
מוקעי כבוגדי עלידי בני עמ ומתקבלי בחשדנות וברתיעה בחברה היהודית .בר ,סוגיה
זו של המחיר הנגבה מ הסייעני עצמ חורגת מתחומו של מחקר זה ,המתמקד בשאלת
המחיר של קליטת הסייעני מנקודתמבט ישראלית פנימית.
המחקר בכללותו הוא מחקר פוליטי ,חברתי והיסטורי בעיקרו .בר ,תוצרמשנה של
המחקר זה הוא ההמחשה כיצד תיקי בתימשפט יכולי להוות מקור חשוב וא עיקרי לחקר
תופעות בחברה הישראלית בכלל ולחקר תחומי בטחוניי חסויי בפרט.
_____________________________________
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במהל המחקר נעשו ראיונות יזומי חצימובני ע ממלאיתפקידי במערכת הביטחו,
סייעני ,עורכידי המטפלי בתיקי סייעני ,עובדי סוציאליי וכ פעילי חברתיי הפועלי
באזורי שבה נקלטו סייעני .בכתיבה כא לא נעשה שימוש בראיונות ,א המידע שהתקבל
בה ִאפשר להבהיר ולחדד ממצאי שהושגו ממקורות גלויי.
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ג .תופעת הסייענות וקליטת סייעני בישראל
השגת מידע מודיעיני באמצעות סייעני החל עוד בתקופת היישוב ,וקליטה של סייעני מודיעי
שנחשפו בארצות ערב החלה מייד לאחר מלחמת העצמאות בשנת  .1948דפוסי הגיוס והשיקו
השתנו ע הזמ ,ולכ לפני הצגת ניתוחה של התופעה חשוב לעמוד על מאפייניה .פרק זה
מציג את האופ שבו משיגי מידע מודיעיני באמצעות סייעני ,את מער התמיכה הקיי ואת
היק התמיכה השיקומית .חשוב להדגיש כי היקפי התופעה גדלו במידה משמעותית אחרי
 ,1967ונראה כי דפוסי הפעולה שהתגבשו לאחר שנה זו מייצגי בצורה טובה יותר את
המדיניות של קליטת הסייעני ואת השלכותיה ארוכותהטווח.

 .1השגת מידע מודיעיני באמצעות סייעני
ע כיבוש השטחי בשנת  1967הוטל על שירות הביטחו הכללי למנוע פעילות חבלנית עוינת
מצד אוכלוסיית השטחי .הדר שבה פעל השב"כ כדי להשיג מטרה זו הייתה באמצעות מינוי
רכזי שטח לכל אזור וגיוס ופרי$ה של מאות מודיעי בשטחי 21.במקביל לפרי$ת התשתית
המנהל האזרחי(,
המודיעינית הוק בשטחי המוחזקי מנגנו הממשל הצבאי )לימי – ִ
ששלט בכל תחומי הפעילות האזרחית .חלק מ המידע הבטחוני השוט הושג באמצעות
עובדי מקומיי שהיו בקשר שוט ע הממוני עליה במסגרת הממשל הצבאי .בממשל
הצבאי הועסקו שוטרי ,שופטי נותני שירותי ,עובדי חינו ,גובי מס ,אנשי תשתית אזרחית
וכיוצא בה .כל אלה נפגשו באופ סדיר ע הממוני עליה בממשל הצבאי ,ומסרו – מי יותר
ומי פחות – מידע שוט ,ובכלל זה ג מידע בטחוני .המודיעי תוגמלו בעיקר בכס ,ורק
במקרי קיצוניי של סכנת חיי נית לסייעני בכירי שנחשפו מקלט בישראל22.
בגיוס סייעני ובהפעלת קיי הבדל משמעותי בי שטח המצוי בשליטת המדינה
המפעילה את הסייעני לבי שטח שאינו מצוי בשליטתה .בשטח שמחו לגבולות המדינה
הפעילות היא חשאית ,וקיימי פחות מנופי לח המאפשרי לשכנע אנשי להוות מקורות
מידע קבועי .לכ ,מטבע הדברי ,מספר המקורות בשטח כזה קט יותר בהשוואה לשטח
הנמצא בשליטה בטחונית של המדינה מפעילת המקורות .בשטח המצוי בשליטת המדינה ,ג
א השטח נחשב עוי ,מנופי הלח רבי יותר ,וחלק מהמגעי היוצרי מידע מודיעיני נעשי
באופ גלוי.
המודיעי נחלקו לקטגוריות שונות .באופ כללי נית להבחי בי סוכני ,אשר פעלו בסתר,
תוגמלו יפה והביאו מידע איכותי ,לבי סייעני ,שחלק פעלו בגלוי )מאכערי( והיו ידועי
כבעלי קשרי בממשל ויכולת להסדיר נושאי שוני )רשיונות עבודה ,אישורי יציאה ,היתרי
ייבוא וכיוצא בה( 23.לא תמיד נית לאחרוני תגמול ישיר מזרועות הביטחו ,ואת התמורה
_____________________________________
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פרי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .68–48
בתיקי המשפטיי נמצא ג מקרה של סייע שנקלט בישראל עוד בשנות השבעי .ראו בג"
 364/11פלוני נ' שר הפני )פורס בנבו.(31.5.2012 ,
בתיקי בתיהמשפט אי הבחנה בי סוכני לסייעני ,וכל האנשי המטופלי עלידי שירותי
המודיעי מכוני "סייעני" .זאת ,ככל הנראה ,עקב עתירות רבות המופנות נגד המנהלה
הבטחונית לסיוע ,הידועה בציבור בש " ִמנהלת הסייעני".
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מחיר המידע :קליטה ושיקו של סייעני מערכת הביטחו בערי ישראל

קיבלו אות סייעני באמצעות גביית תשלו מהאוכלוסייה שנזקקה לתיווכ במגעי ע
רשויות הממשל.
בניאד בשטח כבוש מגויסי כסוכני וכסייעני באמצעות מגוו של של פיתויי
ולחצי ,ובכלל זה הצעות כספיות ,אישורי עבודה ,מת היתר )או עיכוב( יציאה מהשטחי
לישראל או לחולאר ,הסדרה )או מניעה( של טיפול רפואי בישראל לבני משפחה ,עיכוב
הליכי משפטיי ,שחרור ממעצר או ממאסר ,סחיטה באיומי ,נקמה ביריבי ועוד 24.שליטה
בשטח שממנו מגייסי את הסוכני והסייעני מאפשרת שימוש במגוו גדול יותר של
אמצעי ,א היא ג מעודדת שימוש בזבזני ולאזהיר .הפער בי ציפיותיה של מוסרי המידע
לבי כוונותיה של מפעילי המקורות מוביל למקרי רבי של אנשי שמסרו מידע מועט או
שולי ,סברו בטעות כי ישראל תג עליה בשעת צרה ,נחשפו כמשתפיפעולה ,ברחו לישראל
וגילו כי המידע שמסרו והעובדה שנחשפו אינ מקני לה כל הגנה 25.אות אנשי שבקשת
להכרה בה כסייעני נדחתה עשויי לזכות במעמד של "מאוי" – מעמד המקנה לה היתר
שהייה בישראל א ללא כל סיוע משמעותי בקליטה בסביבה החדשה .הימצאות אוכלוסייה
ניכרת של מאוימי )ושל טועני למעמד של "מאוי"( היא חלק מתופעותהלוואי המתלוות
להישענות של מערכות המודיעי על מספרי גדולי של מקורות אנושיי ,ועל כ עוד יורחב
בהמש.

 .2מערכת התמיכה בסייעני
עד סו שנות השישי נקלטו בישראל בנסיבות שונות סייעני של זרועות הביטחו ,א קשה
למצוא על כ תיעוד מסודר .התיעוד באמצעות מערכת המשפט ,בתיקי המצויי במאגרי
המשפטיי ,מגלה הגעה של סייעני החל בשנות השבעי .זיהוי של אות סייעני מוקדמי
בפסקיהדי של ערכאות השפיטה התרחש כאשר הסייעני או בני משפחותיה הסתבכו
בפלילי ,ועובדת הסייענות נזכרת כשיקול לקולא בגזירת העונש 26או להימנעות מהעמדה
לדי 27.משיחותרקע שנעשו לצור מחקר זה ע ותיקי מערכת הביטחו עולה תמונה שלפיה
_____________________________________
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פרי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;49כרמי גילו שב"כ בי הקרעי  .(2000) 206בנוגע לזכרונות של מי
שהופעל כסוכ ראו מסעב חס יוס ב החמאס ) ;(2010בצל ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .34–26
ראו ,למשל ,בג"  3295/02פלוני נ' שירות הביטחו הכללי )פורס בנבו ;(14.6.2004 ,בג"
 3283/03אבו ג'זר נ' השר לביטחו פני )פורס בנבו ;(26.4.2007 ,בג"  6939/11פלוני נ'
ועדת המאויימי )פורס בנבו ;(14.2.2013 ,בג"  3729/13פלוני נ' שר הפני )פורס בנבו,
.(28.5.2013
ראו ,לדוגמה ,ע"פ  1673/01פדילה נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ;(24.2.2002 ,פ"א )שלו ק"ג(
 11280/04מדינת ישראל /אכיפה כלכלית נ' שרחי )פורס בנבו ;(23.4.2009 ,ת"פ )שלו עכו(
 175400209מדינת ישראל נ' א פארה )פורס בנבו ;(15.6.2009 ,ת"פ )מחוזי י( 10410
מדינת ישראל נ' ברששת )פורס בנבו.(5.4.2011 ,
בת"פ )שלו י(  3504/03לשכת תביעות ירושלי נ' עומר ,פס'  8לגזרדינו של השופט ברקלי
)פורס בנבו (2.10.2003 ,נדו עניינו של שוהה בלתיחוקי שהועמד לדי ,ובמהל הדיו התברר
כי נתפס בעבר ושוחרר ללא משפט עקב סיועו לזרועות הביטחו" :מצב זה שמדינת ישראל
מדברת במספר קולות לא תקי .א לנאש תעודת סייע צרי להבהיר לו הבהר היטב מה הזכויות
שהיא מקנה לו .כלומר צרי להיות ברור לנאש א מותר לו להיות בישראל והיכ .לא נכו בעיני
שסייע נעצר ומשוחרר שלא עפ"י חוק אלא עפ"י קביעותיה של מפעיליו .זהו פתח לאי הבנה
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עד שלהי שנות השמוני לא הייתה מדיניות ברורה בנוגע לשיקו סייעני .כל גו מודיעי
שהפעיל סייעני קבע כללי משלו בנוגע לקליטת ובנוגע לתגמולי שיינתנו לה ולבני
משפחותיה .לאחר הנסיגות מלבנו ולאחר קליטת של עשרות סייעני במהל האינתיפאדה
הראשונה בשני  ,1992–1987הטיל ראש הממשלה דאז יצחק רבי על האלו במילואי רפאל
ורדי לבדוק את סוגיית הסייעני .ורדי המלי להקי יחידה לשיקו סייעני שתפעל באחריות
השב"כ .בספטמבר  ,1993זמ קצר לאחר הגשת דוח ורדי ,נחת הסכ אוסלו ,ואז נהפכה
הסוגיה של קליטת הסייעני לבעיה דחופה .במהל המשאומת שהוביל להקמת הרשות
הפלסטינית גובשה הערכתמצב שלפיה ע פינוי של שטחי שהוחזקו בידי ישראל ייחשפו
הסייעני )במיוחד אלה הגלויי( לסכנת חיי ממשית .הוחלט על קליטה של סייעני בישראל,
ובינואר  1994קיבלה הממשלה את החלטה ב ,118/שלפיה תוק מנהלה בטחונית לסיוע
)להל :מנב"ס( .עוד נאמר בהחלטה כי –
לקראת ההסדר החדש באיו"ש ובאזח"ע רואה ממשלת ישראל לנכו לאפשר
ולסייע למקורות ,סייעני ומשתפי פעולה אחרי ע כלל זרועות הביטחו
)להל :סייעני( להעתיק מקו מגוריה לישראל ,ה ובני משפחותיה
להשתק בה28.
בעקבות ההחלטה הוקמה מנב"ס ,והוטל עליה להכי פתרונות מיידיי למאות סייעני ובני
משפחותיה .עלמנת להבטיח את עצמאותה ,הוקצה למנב"ס סעי תקציבי ייעודי ,נפרד מזה
של השב"כ ,ואושרו לה תקני כוחאד לאיוש .נוס על כ ,כדי להבטיח ביצוע מהיר ויעיל של
הלי הקליטה ,מונו במנב"ס ממלאיתפקידי שפעלו אל מול רשויות הרווחה והחינו
הממלכתיי .במאי  1994נחת הסכ קהיר ,ובעקבותיו הוקמה הרשות הפלסטינית ,אשר
קיבלה לידיה את מרבית שטחי רצועת עזה ואזור יריחו .בעקבות ההסכ הועברו לישראל בזמ
קצר יותר מאל משפחות של סייעני ,אשר פוזרו ברחבי האר ,בעיקר בערי מעורבות
ובכפרי ערביי 29.מנב"ס מטפלת מאז ג בסייעני הנקלטי מדי שנה בישראל ,ומלווה את
תהלי קליטת עד לסיומו כעבור חמש עד עשר שני.

 .3היק התמיכה בסייעני
סייע 30שנקלט עלידי מנב"ס ומוכר עלידיה ככזה מקבל "סל קליטה" משמעותי ,אשר עלותו
הישירה עלפי ההערכות היא בי  2ל 5מיליו שקלי 31.זאת ,נוס על עלות הניהול של
_____________________________________
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לאי הבנה ולגרימת עוול שבית המשפט לא יכול להיות שות לו )בעניי זה ראה ג החלטתי מיו
 30/09/03בת"פ  3711/03מדינת ישראל נגד אל רבאיעה גליל."...
החלטה ב 118/של הממשלה ה" 25שיקו סייעני" ).(13.1.1994
פרוטוקול ישיבה מס'  279של הכנסת ה (30.11.1994) 13בנושא "שיכו משת"פי בכפרי
ערביי בישראל".
רוב המוחלט של הסייעני ה גברי .מספר הסייעניות קט מאוד .ראו ,למשל ,עתירה של
סייענית אשר כלשו העתירה "קשרה גורלה ע ישראל החל מתקופת בחרותה" .בג" 6939/09
פלונית נ' שר הפני ,פס'  1לפסקדינו של השופט מלצר )פורס בנבו .(23.9.2009 ,העתירה
נדחתה בשל העדר נקיוכפיי ,א טענתה של העותרת בדבר הסיוע שנתנה לא הוכחשה
במפורש.
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מחיר המידע :קליטה ושיקו של סייעני מערכת הביטחו בערי ישראל

המערכת ,הכוללת אנשי מנהלה ,רכזי שטח ,עובדי סוציאליי ,רכזי תוכניות חינוכיות ועוד.
על היקפו המדויק של "סל הקליטה" קשה לעמוד מפני שהנתוני אינ מתפרסמי 32.יתר על
כ ,בשורה שלמה של פסקידי נדחו עתירות העותרי לחשו את אמותהמידה לסיוע
הנוהגות במנב"ס 33.ע זאת ,מאות פסקידי אפשר ללמוד במשתמע מה כלול באות אמות
מידה .כ ,בעניי מונדר מסופר כי "אחד הקריטריוני למת סיוע ממנב"ס הינו "תרומה
משמעותית" של המסייע לזרועות הביטחו" 34,ובעניי בוטרוס מצוי כי ביחס לאנשי צד"ל
קבעה הממשלה כי "קציני בכירי מדרגת מ"פ ומעלה שהיו בתפקיד ביו יציאת הכוחות
מלבנו ,ה שייהנו מהסיוע המיוחד .לרשימה זו נוספו מספר אנשי ששירתו שירות מודיעיני
מיוחד" 35.מכא נית ללמוד כי קציני צד"ל בדרגה נמוכה מדרגת מ"פ אינ זכאי לסיוע
המיוחד .בר ,המקרה של צד"ל שונה מזה של מרבית אוכלוסיית הסייעני :במקרה של צד"ל
מדובר באוכלוסייה מוגדרת שאנשיה נלחמו בגלוי לצד ישראל ,קליטת בישראל הייתה אירוע
חדפעמי ,וא נחקק חוק המסדיר את מעמד בישראל 36.יתר על כ ,רק חלק מאנשי צד"ל –
_____________________________________
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עלפי המפורט באתר השב"כ
 ,(default.aspxהלי השיקו כולל:
• חילו הסייע ובני משפחתו מהשטח ,והעברתו לתו מדינת ישראל;
• מציאת פיתרו דיור לסייע ולמשפחתו הגרעינית;
• סיוע כספי המאפשר לסייע להתחיל את חייו החדשי ולהסתדר בכוחות עצמו;
• ליווי צמוד של אנשי מקצוע המדריכי את הסייע ומשפחתו בתהלי הקליטה באר;
• פיתוח תוכניות חינו המסייעות ה לילדי וה להורי להתגבר על המשבר וא לצמוח
ממנו;
• הכשרה תעסוקתית לסייע ומשפחתו ,הכוללת את לימוד השפה;
• סיוע בהסדרת מעמדה החוקי של המשפחה באר.
אחד הגורמי לבעייתיות במדידה מדויקת של עלויות קליטת הסייעני הוא קיומ של הוראות
חוק המעניקות לסייעני ולבני משפחותיה יחס מועד .כ ,לדוגמה ,ס'  (30)25לתקנות חובת
מכרזי ,התשנ"ג– ,1993קובע כי עסקה במקרקעי של ִמנהל מקרקעי ישראל או של הקר הקיימת
אינה טעונה מכרז כאשר מדובר ב"הענקת זכויות במקרקעי לבנייה למגורי לזכאי שיקו לפי
המלצת המינהלת לשיקו סייעני שבמשרד ראש הממשלה" .ראו לעניי זה עת" )מחוזי מר'(
 451210212אבו סנינה נ' מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז )פורס בנבו .(27.1.2015 ,דוגמה
נוספת היא ס' 3ג לחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( ,התשס"ג– ,2003הקובע כי "על
א הוראות סעי  ,2רשאי שר הפני להעניק אזרחות או לתת רישיו לישיבה בישראל ,לתושב
אזור או לאזרח או לתושב של מדינה המנויה בתוספת ,ורשאי מפקד האזור לתת לתושב אזור היתר
לשהייה בישראל ,א שוכנעו כי התושב או האזרח כאמור מזדהה ע מדינת ישראל ויעדיה וכי
הוא או ב משפחתו פעלו פעולה של ממש לקידו הביטחו ,הכלכלה או עני חשוב אחר של
המדינה ,או שהענקת האזרחות ,מת הרישיו לישיבה בישראל או מת ההיתר לשהייה בישראל,
לפי העני ,ה מענינה המיוחד של המדינה; בפסקה זו' ,ב משפחה' – ב זוג ,הורה ,ילד".
בג"  5499/95עאר נ' ראש ממשלת ישראל )פורס בנבו ;(4.3.1996 ,בג"  4458/03פלוני נ'
ראש ממשלת ישראל )פורס בנבו ;(22.6.2005 ,בג"  11068/07מונדר נ' מדינת ישראל )פורס
בנבו.(14.12.2011 ,
עניי מונדר ,לעיל ה"ש  ,33פס'  5לפסקהדי.
בג"  10513/05בוטרוס נ' ממשלת ישראל )פורס בנבו .(28.1.2009 ,ראו ג בג" 4751/11
עלי נ' מדינת ישראל – המנהלה הביטחונית לסיוע )פורס בנבו ;(20.7.2014 ,בג" 2188/12
שאהי נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(26.6.2013 ,
חוק אנשי צבא דרו לבנו ומשפחותיה ,התשס"ה–.2004
)www.shabak.gov.il/about/units/security-assistance/pages/
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הקציני הבכירי ואנשי מנגנוני הביטחו ,המהווי כ 200מתו  670המשפחות שנקלטו
בישראל – מטופלי עלידי מנב"ס 37.השאלה א יש מקו להבחנות גורפות בי אנשי שוני
שגויסו לכוח לוח אחד ,המצוי תחת פיקוד ישראלי ,היא שאלה חשובה ,א מת תשובה
ראויה לשאלה זו מצרי ככל הנראה מאמר נפרד 38.נשוב א כ לאמידת היקפי התמיכה
בסייעני מוכרי באמצעות דוגמאות אחדות מתיקי בתיהמשפט.
באחד המקרי ביקש העותר "לנמק מדוע הופסק הסיוע בתשלו שכר דירה ומדוע לא
נרכש דיור קבוע עבור העותר ובני משפחתו המתגוררי יחדיו" .בעתירתו טע העותר כי גויס
בשנת  1970כסייע .לדבריו ,הובטח לו עלידי נציג המנהלה כי תוענק לו אזרחות ישראלית,
"כולל מגורי קבע במסגרת תוכנית שיקו לכל מי שסייע לשירותי המשיבי" .לטענתו ,הוא
הופקר עלידי שולחיו ,ובעת הגשת העתירה הוא היה חסר מקו מגורי ,א שהוא סובל
מנכות וממחלות שונות .בתשובתה המצוטטת בפסקהדי מודה מנב"ס כי הובטחה לעותר
אזרחות ישראלית" ,כולל מגורי קבע במסגרת תוכנית שיקו לכל מי שסייע לשירותי
המשיבי" 39.בתשובתה טענה מנב"ס כי הלי שיקומו של העותר הסתיי בשנת  ,2001וכי
בעברות פליליות חמורות .בתשובת המדינה
הגור העיקרי להפסקת שיקומו היה מעורבותו ֵ
פורטו הסכומי ששילמה המדינה לעותר 3,000 :ש"ח שכר חודשי משנת  1994ועד  ,2001וכ
תשלו שכרדירה לדירה ששכר העותר בשבילו ובשביל משפחתו .נוס על כ ,ביוני ,2001
משהגיע תהלי השיקו לסיומו ,הוחלט להעניק לעותר סיוע בסכו של  1,000ש"ח לחודש
ותשלו שכרדירה למש  10שני .בסהכל קיבל העותר סיוע בסכו כולל של 890,120
ש"ח .כאמור ,מדובר בסכו שאינו כולל רכישת דירה ,וחלקו העיקרי שול במונחי שנות
התשעי .במונחי  2014סכו זה קרוב יותר ל 1.5מיליו ש"ח .א נוסי על כ סיוע ברכישת
דירה זולה בעיר בפריפריה ,ס הסיוע )במונחי  (2014מגיע בנקל ליותר מ 2מיליו שקלי40.
_____________________________________

37

38

39
40

70

תמיר אגמו "תקציבי המיועדי לאנשי צבא דרולבנו לשעבר" ) 1הכנסת – מרכז המחקר
והמידע .knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02846.pdf (22.10.2010 ,אורית גזית בגידה ,מוסר
וטרנסלאומיות :תהליכי הבניית זהות של אנשי צד"ל בישראל ממאי ) 2000חיבור לש קבלת
התואר "דוקטור לפילוסופיה" ,האוניברסיטה העברית בירושלי.(2011 ,
ע בריחת של אנשי צד"ל לישראל בשנת  2000התברר כי בי הנמלטי היו אלפי אנשי שלא
נמנו ע הכוח הלוח וא לא היו בני משפחות של אנשי צד"ל .כניסת לישראל של אנשי בעלי
קשר עקי בלבד לצד"ל או ללא כל קשר לצד"ל יצרה התלבטות לאקלה בשאלה למי לתת סיוע
וכמה .אומנ ,אנשי אלה לא נמנו ע צד"ל ,א ה נכנסו לישראל בשל הנסיגה מלבנו .העברת
רוב אנשי צד"ל לטיפולו של משרד הקליטה נבעה ככל הנראה מ הצור לתת פתרונות
לאוכלוסייה גדולה שהקשר שלה לעניי הסייעני הוא רחוק .ע זאת ,במסגרת טיפולו של משרד
הקליטה נכללו ג מאות לוחמי ומפקדי זוטרי .אחד הפתרונות שאומ היה עידוד הגירה
ללבנו ולמדינות אחרות .עלפי מחקר שפרס מרכז המחקר והמידע של הכנסת ב1,378 ,2001
אנשי שבו ללבנו ,ו 377עזבו את ישראל והשתקעו באירופה ובמדינות אחרות .יוסי זולפ
"מעמד של אנשי צד"ל" )הכנסת – מרכז מחקר ומידעwww.knesset.gov.il/ (18.7.2001 ,
.mmm/data/pdf/m00414.pdf
בג"  7914/12פלוני נ' ממשלת ישראל ,פס'  2–1לפסקהדי )פורס בנבו.(15.10.2013 ,
ראו בעניי דומה את החלטת ביתהמשפט בבג"  9320/06פלוני נ' ראש הממשלה )פורס בנבו,
" :(13.3.2014העותר – סייע בעבר – רכש ,בשעטו"מ ,בסיוע המינהלה הביטחונית לסיוע ,מגרש
והוא ימומ בגובה הזכאות לסיוע ) 629,100ש"ח( .כמו כ רשמנו לפנינו התחייבות המשיבי ,כי
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מחיר המידע :קליטה ושיקו של סייעני מערכת הביטחו בערי ישראל

זאת ,כאמור ,ביחס לסייע שהלי שיקומו הופסק בטר עת בשל מעורבותו בפלילי,
שבעטייה היה ג חשו לאפשרות של גירוש מישראל )מדובר בסייע אשר אלמלא הסתבכותו
בפלילי היה צפוי לקבל אזרחות ישראלית ,מה שהיה שולל כל אפשרות של גירוש עתידי(.
בהקשר זה חשוב לציי כי רוב הסייעני מקבלי מעמד של תושביקבע א לא של אזרחי41.
במקרה אחר נדו בביתהמשפט העליו ערעור שהוגש עלידי משפחתו של מי שהיה,
כלשו פסקהדי,
פקיד בשירות התעסוקה בקלקיליה עד שנת  ,1994ובשל עיסוקו זה איימו על
חייו גורמי עויני .בשל האיומי קיבלה אותו המנהלת לטיפולה והעניקה לו
סיוע "לפני משורת הדי" .המנוח לא פעל כסייע ותעודת הסייע שניתנה לו
ניתנה רק על מנת להראות שהוא בגדר משוק על ידי המנהלת42.
המנוח נכנס לקלקיליה במאי  1995ונרצח ש עלידי רעוליפני .אשתו ושבעת ילדיו תבעו
פיצויי ,בטענה כי הוא נרצח בגי היותו סייע .בתשובתה פירטה מנב"ס את הסכומי שקיבל
המנוח במש שנה מאז נקלט בישראל בעקבות חתימת הסכ קהיר במאי  .1994למנוח ניתנו
תעודת סייע ,תעודתזהות ,מעמד של תושב ישראל )לו ולבני משפחתו( וסיוע כספי בס
 59,985ש"ח ,שה כ 5,000ש"ח לחודש במונחי  .1994ביתהמשפט שיער סכו זה ל
 128,825במונחי ) 2002כ 158,000ש"ח במונחי  43.(2014במונחי  2014מדובר בסיוע
משוער של כ 13,200ש"ח לחודש למי שעלפי פסקהדי לא פעל כלל כסייע וקיבל סיוע
"לפני משורת הדי".
במקרה שלישי ,משנת  ,2005הגיש סייע לשעבר תביעת פיצויי נגד המדינה ,על ס של
 4.7מיליו ש"ח ,בגי הפרת הסכ לחילו מכפרו ולהסדרת דיור חילופי קבוע ומקו עבודה
קבוע בישראל .המדינה לא הכחישה את היות המבקש סייע ,א הכחישה את דבר מת
ההבטחות הנתבעות .בהחלטת ביתהמשפט בנוגע לבקשת התובע לקבל פטור מאגרת משפט,
פירטה המדינה מה הוצע לתובע .לטענת המדינה ,התובע "דחה את כל הצעות הסיוע שניתנו לו
לרבות תשלו שכר דירה ,ביגוד וריהוט ,חינו לילדי ,סיוע בשיעורי פרטיי ותמיכה
במציאת עבודה" 44.איאפשר למצוא במאגרי המשפטיי את הכרעתהדי בעניי הנדו45,
א נית לשער כי לאחר שהתקבלה בקשת התובע לפטור מאגרה על סכו של  4מיליו ש"ח,
הושג הסדר פשרה כלשהו.
שלושת המקרי המפורטי לעיל ממחישי כי הוצאות השיקו בגי קליטת סייעני
בישראל ה ניכרות .א נביא בחשבו כי במש עשרי שנה נקלטו בישראל במסלולי השיקו
של מנב"ס אלפי משפחות ,וכי עלות השיקו של משפחה קטנה עולה על ס של  2מיליו
_____________________________________
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המינהלה תמשי לסייע לעותר בתשלומי שכר הדירה עד למעבר למקו המגורי הקבוע ,וזאת
בכפו לכלליה ולעמידה בקשר ובהנחיות ...בנתו לכ מיצתה העתירה עצמה והיא נמחקת".
טפלו ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .10
ע"א  1084/02אבו לבדה נ' מדינת ישראל ,פס'  6לפסקהדי )פורס בנבו.(3.2.2003 ,
ש.
בש"א )מחוזי ת"א(  12265/08פלוני נ' מדינת ישראל ,פס'  3להחלטה )פורס בנבו.(18.3.2009 ,
התיק העיקרי שבו נדונה התביעה עצמה הוא ת"א )מחוזי ת"א(  26963/05פלוני נ' מדינת ישראל
)לא פורס(.
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ש"ח ,נית להסיק כי מדובר במאות מיליוני שקלי בשנה ובכמה מיליארדי שקלי לאור שני
המנהלת ואת שכר
עשורי .א נוסי על העלות הישירה של השיקו את עלויות התפעול של ִ
המועסקי בה ,ונעריכ באומד זהיר של שליש מהתקציב הכולל המוקדש למימו השיקו,
נית לקבל מושג עלאודות העלויות הכספיות של הלי השיקו .עלויות אלה אינ כוללות
עלויות נלוות ,כגו תשלומי הביטוח הלאומי והעלויות הנגרמות בגי מעורבות נרחבת בפלילי
של סייעני ומשוקמי – עלויות אשר קשה מאוד להערי את שיעור ללא השגת מידע נוס.
סוגיית עלות השיקו קשורה בטבורה לסוגיה נוספת במסלול השיקו ,והיא בחירת מקו
המגורי של משפחות הסייעני .מניתוח ממצאי המחקר מסתמ כי בחירת מקו המגורי
טומנת בחובה מתחי לאומיי וחברתיי לאמעטי .סוגיות אלה מוצגות בפרק הבא ,תו
זיהוי "גלי קליטה" מובחני בהתא להתרחבויות ולהתכווצויות הטריטוריאליות של ישראל.

ד .ניתוח מרחביפוליטי
החל במלחמת ששתהימי ,בשנת  ,1967הובילו עימותי צבאיי ע המדינות השכנות
להתרחבות טריטוריאלית עלידי תפיסת שטח חדש .להתרחבות זו נלווה גיוס של סייעני
מודיעי לצרכי שוני .הסכמי מדיניי )לרבות הסכמי חלקיי והסכמיביניי( הובילו
בתור להתכווצות טריטוריאלית עלידי נסיגות מהשטח שנתפס .לנסיגות אלה נלוו תהליכי
של קליטה ושיקו של סייעני בישראל .פרק זה ינתח ארבעה "גלי קליטה" של סייעני
בישראל גופה ,תו התייחסות למציאות הבטחונית ולשינויי הטריטוריאליי הקשורי
לתהליכי אלה .המפות הנלוות להצגת גלי הקליטה ממחישות כיצד נוצרו במש השני
ריכוזי של סייעני לשעבר בעשרות ערי ויישובי במדינתישראל.

 .1גל ראשו – 1957–1949
קליטה בישראל של סייעני מודיעי שנחשפו בארצות ערב החלה מייד לאחר מלחמת
העצמאות .מידע מועט ביותר השתמר על גל זה של קליטת סייעני ,שתחילתו בהסכמי
שביתתהנשק של  1949וסופו בנסיגת צה"ל מסיני בשנת  .1957בגנז המדינה נמצא פרוטוקול
ישיבה של ועדת הרשות לשיקו פליטי ערבי מיו  .8.12.1952בפרוטוקול זה מסופר כי
הוצע לעשר משפחות שבאו מסוריה להשתכ בבתי הפנויי של השיכו הערבי ברמלה .בני
משפחה דרוזית נוספת שצעיריה עבדו ע זרועות המודיעי נקלטו בשנות החמישי בכפרי
עי אלאסד וחורפיש 46.לאחר נסיגת צה"ל מסיני בשנת  1957פונו לישראל יותר ממאה
משפחות סייעני ,ששוכנו בלוד 47,בעתלית ובקרב הפזורה הבדווית בנגב48.
_____________________________________
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ריאיו ע ב המשפחה ).(8.4.2014
ראו בהקשר זה את כתבתו של שי גרינברג "סיפור של בני משפחת אבועיד מלוד ,שחשבו
שסיוע למדינה הוא משהו שיציל אות מגירוש מהבית" האר www.haaretz.co.il/ 21.5.2011
 .misc/1.1174663בכתבה מסופר על סייענית בדווית מאזור רפיח שפונתה ע נסיגת ישראל מסיני
ב 1957ושוכנה בתחילה בכפר ואדי חמא .א לאחר שנפוצו שמועות על פעילותה למע ישראל,
היא נאלצה לעזוב ע בעלה את הכפר ושוקמה בלוד.
שיחה ע בכיר לשעבר בזרועות המודיעי ).(17.3.2014
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מפה  :1גל ראשו – 1957–1949

מפה  :2גל שני – 1985–1982

 .2גל שני – 1985–1982
בי  1957לתחילת שנות השמוני לא ידוע על קליטה משמעותית של סייעני .עד שלהי שנות
השבעי תוגמלו סוכני וסייעני בדרכי שונות ,ובכלל זה מת מקלט במדינות זרות .ע זאת,
היו מקרי אחדי של קליטת סייעני בישראל בתחילת שנות השבעי .בי היתר נקלטו
בתקופה זו אנשי אש" שברחו מירד במהל אירועי ספטמבר השחור בשנת  1970ואשר הותר
לה להשתקע בישראל או בשטחי .כ הייתה קליטה של סייעני ספורי מהגדה המערבית
ומרצועת עזה בערי המעורבות וביישובי המשולש .מממצאי המחקר עולה כי ב 33השני
שבי הסכמי שביתתהנשק בשנת  1949ועד לפינוי סיני בשנת  1982נקלטו בישראל 10%–5%
ממספר בתיהאב של הסייעני ששוקמו במש  32השני שבי  1982ל.2014
קליטת סייעני במספרי גדולי בישראל החלה בשנות השמוני ,וליתר דיוק במחצית
הראשונה של שנות השמוני ,והיא קשורה לפינוי שטחי שנכבשו במלחמות והוחזקו מאז זמ
רב בידי ישראל .בעקבות כיבוש סיני בשנת  1967גויסו מאות מודיעי ואנשי קשר ,רבי מה
בדווי שיש לה קרובימשפחה בישראל ,ובפרט בשבטי הבדווי טראבי ,עזאזמה ואלעביד.
רוב הסייעני מסיני נקלטו בפזורה הבדווית ,ובכלל זה בערי שגבשלו וכסייפה .היות
שמודיעי אלה לא שוכנו בערי יהודיות או ביישוביקבע ערביי ותיקי ,אלא בקרב קרובי
משפחת בפזורה הבדווית ,עברה קליטה זו ללא תשומתלב ציבורית וללא בעיות מיוחדות
בהשוואה לקליטות מאוחרות יותר של סייעני.
ביוני  ,1982זמ קצר לאחר השלמת פינוי סיני ,פרצה מלחמת לבנו הראשונה .בסו
המלחמה שלט צה"ל על קרוב למחצית משטחה של לבנו ,ושוב נפר $מער של של מודיעי
בשטח שהוחזק בידי צה"ל .שתיי משלוש הנסיגות המשמעותיות לקווי הגנה חדשי היו
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היו בתקופת הגל השני .הנסיגה הראשונה של צה"ל לנהר אלאוולי בשנת  ,1983ואחר כ
היערכותו בגבול "רצועת הביטחו" בשנת  ,1985ל ##פינוי של סייעני )הנסיגה השלישית
הייתה בשנת  ,2000והיא שייכת לגל הרביעי( .מפוני אלה שוכנו בעיקר בצפו האר – רוב
בנהריה ,בטבריה ובחיפה ,ומקצת ביישובי ערביי .הנסיגה לקו "רצועת הביטחו" בשנת
 1985חותמת את הגל השני של קליטת סייעני.

 .3גל שלישי – 1999–1987
השקט היחסי ששרר בגדה המערבית ובעזה במש עשרי שנה למ שנת  1967הופר באופ
דרמטי ע פרו האינתיפאדה הראשונה בדצמבר  .1987הנהגת האינתיפאדה הכריזה חר על
מגע ע השלטו הישראלי ,והזהירה את המועסקי בזרועות הממשל כי המש עבודת עלול
להוביל לפגיעה בה 49.האירוע המכונ ,שהוביל לגידול בהתקפות על סייעני ,היה רצח
הסייע הבכיר מוחמד עאיד בעיירה קבטיה בפברואר  .1988ביתו של עאיד הותק עלידי המו
זוע ,ועאיד ,אשר החזיק בתתמקלע עוזי ברישיו ,פתח באש ,הרג ילדה ופצע כמה
מהתוקפי .לאחר שהתוקפי לכדו את עאיד ,הוא נתלה בלינ' פומבי על עמוד חשמל50.
תלייתו של עאיד הובילה למעי "חזרה בתשובה" של עשרות סייעני באמצעות הודאה והכאה
על חטא בכנסיות ובמסגדי 51.במקביל נרש גל של התפטרויות במנגנוני הממשל,
שבעקבותיו איבדה ישראל בתו חודשי ספורי רבות מ העיניי והאוזניי שסיפקו לה מידע
שוט על המתרחש בכל יישוב בשטחי .ע החרפת האינתיפאדה הוקמו חוליות חיסול – רוב
עלידי הארגוני הפלסטיניי וחלק ביוזמות מקומיות – ואלה פגעו בסייעני ורצחו רבי
שהוקעו כמשתפיפעולה ע ישראל 52.במצב דברי זה ,השגת מידע באמצעות הפעלת
_____________________________________
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פגיעות בחשודי בשיתופעולה ע ישראל החלו ברצועת עזה עוד בחודשי שקדמו
לאינתיפאדה .בבג"  658/89סנואר נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה ,פ"ד מג)(1989) 821 (2
נדונה עתירה שהגיש אביו של פעיל חמאס שהורשע בהצטרפות למנגנו ה"מג'ד" בתנועת חמאס,
שמטרתו הייתה לפעול בדרכי אלימות נגד חשודי בשיתופעולה ע שלטונות הצבא ונגד
כופרי בעקרונות האסלא .בנו של העותר ופעילי אחרי החלו לפעול באוקטובר  – 1987ה
שרפו בעזה חנויות של מי שנחשדו בשיתופעולה כאמור ,ובמקרי אחדי א רצחו את
החשודי עצמ .חלק מהפעולות נעשו לאחר קבלת הכשר הלכתי מהשיח' אחמד יאסי .בעניי
פעילותו של מנגנו ה"מג'ד" ראו עוד אביבה שאבי ורוני שקד חמאס :מאמונה באללה לדר
הטרור .(1994) 83–81
IAN BLACK & BENNY MORRIS, ISRAEL’S SECRET WARS: A HISTORY OF ISRAEL’S
).INTELLIGENCE SERVICES 475 (1991

ש ,בעמ' .479–475
ראו ,לדוגמה ,את ההחלטות הבאות של בתיהמשפט הצבאיי לערעורי באזור יהודה והשומרו
ובאזור חבל עזה ,ש מפורטות דרכי ההתארגנות ,המודיעי והפעולה של חוליות החיסול של
הארגוני הפלסטיניי :ע' )ערעורי אזח"ע(  47/89חדר נ' התובע הצבאי )פורס בנבו,
 ;(21.2.1990ע' )ערעורי אזח"ע(  60/89אבו שעבא נ' התובע הצבאי )פורס בנבו,
 ;(12.2.1990ע' )ערעורי אזח"ע(  101/91אבו סתיא נ' התובע הצבאי )פורס בנבו,
 ;(13.11.1992ע' )ערעורי אזח"ע(  18/94אבו מעילה נ' התובע הצבאי )פורס בנבו,
 ;(10.8.1994ע' )ערעורי אזח"ע(  25/94מאדי נ' התובע הצבאי )פורס בנבו;(22.6.1994 ,
ע' )ערעורי אזח"ע(  26/94אלקאס נ' התובע הצבאי )פורס בנבו ;(13.9.1995 ,ע' )ערעורי
אזח"ע(  27/94מוסל נ' התובע הצבאי )פורס בנבו ;(24.10.1994 ,ע' )ערעורי אזח"ע( 65/94
מחמד נ' התובע הצבאי )פורס בנבו .(1.2.1995 ,כ ראו לעניי זה בג"  987/89קהווג'י נ' מפקד
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מקורות אנושיי חדשי הייתה אפשרית רק עלידי גיוס סוכני והבטחת תמורה מתאימה.
המאמ המודיעיני ִחייב הבטחת מקלט נאות לסוכני שנחשפו ,ומקלט כזה היה אפשרי בעיקרו
של דבר רק ביישובי בתו הקו הירוק או בשני יישובי בשטחי שרוב תושביה היו סייעני
לשעבר או בהווה – פחמה בצפו השומרו ודהניה בדרומזרח רצועת עזה53.
יכולתה של ישראל לגייס אלפי סוכני וסייעני חדשי פגעה ביכולת של הארגוני
הפלסטיניי להתמיד באינתיפאדה .הלח הבטחוני הישראלי ,עייפותה של האוכלוסייה
הפלסטינית משני של מאבק ופתיחת ערו מדיני באמצעות שיחות מדריד בשנת  1991הובילו
לדעיכת האינתיפאדה בתחילת שנות התשעי .ע זאת ,ההתנגדות הפלסטינית בתקופת
האינתיפאדה שכנעה חלקי ניכרי בציבור הישראלי בדבר חוסר התוחלת שבהמש השליטה
על כל השטחי ועל מרבית הע הפלסטיני ,ולאחר נצחונה של מפלגת העבודה בבחירות 1992
נפתח משאומת מדיני שהוביל להסכ אוסלו בשנת  1993ולהקמת הרשות הפלסטינית בשנת
.1994
המשמעות של הקמת רשות מדינית עצמאית למחצה ע כוח שיטור ומנגנוני מודיעי לא
נעלמה מעיניה של קובעי המדיניות בישראל .א שהסכ קהיר ממאי  1994כלל התניה
מפורשת בדבר איפגיעה בסייעני ,נערכה ישראל ,עוד קוד לחתימת ההסכ ,לאפשרות
שאכ תהיה פגיעה המונית באלה שנתפסו כמשתפיפעולה עימה .עלמנת למנוע פגיעה
מסיבית בסייעני שנחשפו או שהיו עתידי להיחש ,נעשתה בישראל עבודת מטה והוקמו
מנגנוני שתפקיד היה לקלוט בישראל מאות סייעני ובני משפחותיה .בשירות הביטחו
_____________________________________
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כוחות צה"ל באזור רצועת עזה ,פ"ד מד) ;(1990) 227 (2בג"  1005/89אגא נ' מפקד כוחות
צה"ל באזור רצועת עזה ,פ"ד מד).(1990) 536 (1
המנהל האזרחי ביהודה
בנוגע להקמת כפרי הסייעני פחמה ודהניה ראו ריאיו ע מי שהיה ראש ִ
ושומרו ,תתאלו גדי זוהר :ניצה צמרת "אודות השיקו – גדי זוהר מדבר" מבט מל"מ )המרכז
למורשת המודיעי(  ;(1996) 9 ,14צו בדבר ועדי כפריי )יהודה והשומרו( )מס,(1338 #
התשנ"א– ;1991צו בדבר חוק הנהלת הכפרי מס 5 #לשנת ) 1954יהודה והשומרו( )מס,(191 #
התשכ$ח– ;1967צו בדבר ועד כפרי פחמה )צו מיו .(13.4.1993
בנוגע להיסטוריה של כפר הסייעני דהניה ,ששכ בדרו רצועת עזה ,ראו את עתירת של מפוני
דהניה בבג"  6549/12אשתיוי נ' ראש ממשלת ישראל ,עמ'  11–4לכתב העתירה )מצוי בידי
המחבר( )במאי  2017הייתה עדיי העתירה תלויה ועומדת( .ראו ג החלטה  2454של הממשלה
ה" 31פתרו התיישבותי קבוע למפוני דהנייה" ) ;(21.10.2007בג"  533/13ארמילאת נ' משרד
הפני – שר הפני )פורס בנבו ;(18.6.2014 ,בג"  2177/09אשתיוי נ' שר הביטחו )פורס
בנבו ;(16.10.2012 ,בג"  11121/08אבו גרארה נ' שר הביטחו )פורס בנבו .(18.7.2011 ,כ
ראו לעניי זה את הצעת חוק מפוני דהניה ,התשס"ו– ,2006פ ,1393/17/שהונחה על שולח
הכנסת ב 19.7.2007עלידי חברי הכנסת אורי אריאל ודני יתו .בנימוקי להצעה מתוארת כ
ההיסטוריה של הכפר" :במהל הפינוי מרצועת עזה פונו ג כ 30משפחות של בדואי
שהתגוררו עד למועד הפינוי ביישוב דהניה הסמו לכר שלו .ברבות השני קשרו תושבי דהניה
את גורל ע מדינת ישראל ושיתפו פעולה ע שלטונות הביטחו .בתו כ ,תושבי דהניה קיבלו
במש השני ממדינת ישראל את כל השירותי ,לרבות ,א לא רק ,ביטוח רפואי .ע הפינוי
נותרו תושבי דהניה ללא זכויות בסיסיות ,ללא ביטוח רפואי ,וללא מקו מגורי ,וכ איבדו את
פרנסת וחלק מנכסיה .הנה כי כ ,מטרתו של חוק זה להסדיר את מעמד של מפוני דהניה ובני
משפחותיה אשר מתגוררי בישראל ביו תחילתו של חוק זה .לממשלת ישראל יש אחריות
לאנשי אלו ,ויש לדאוג לה להסדר ראוי כפי שנעשה בעבר ע אנשי צבא דרו לבנו" .ההצעה
גוועה מבלי שנהפכה לחוק .באביב  2015התגוררו עדיי מפוני דהניה במבני ארעיי בתלערד.
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הכללי הוחלט על הקמת מנהלה בטחונית לסיוע ולשיקו סייעני ,והחלטה זו אושרה
בממשלה ונהפכה למדיניות מוצהרת54.
ע העברת השליטה ברצועת עזה ובאזור יריחו לרשות הפלסטינית פונו לישראל בתו זמ
קצר לפחות  1,400משפחות של סייעני 55.רוב המשפחות שוכנו ביישובי ערביי ובערי
המעורבות בישראל 56.במקביל למבצע האכלוס ,נית לסייעני ליווי מקצועי של עובדי
סוציאליי וכ "סל קליטה" שכלל סיוע בדיור ,מציאת מקו עבודה ,שילוב ילדי בחינו
ודאגה לקליטה במסגרות חיי חדשות .הקליטה בגל זה כללה יישובי ערביי במשולש; את
נצרת ,שפרע ומכרג'דיידה; את ערי הקליטה של הגל השני )נהריה וחיפה( והערי המעורבות
עכו ,יפו ,לוד ,רמלה ,ירושלי ובארשבע; וכ את הפזורה הבדווית בנגב ,בעיקר באזור הסייג.
מפה  :3גל שלישי – 1999–1987

מפה  :4גל רביעי –  2000ואיל
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פרשת עומר ,לעיל ה"ש .27
בספרו האוטוביוגרפי מספר ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי כי ע הקמת המנהלה הבטחונית
לסיוע )הקרויה ג " ִמנהלת השיקו"( ,בשנת  ,1994הועברו לטיפולה  1,400סייעני ,מתוכ
 1,200סייעני שב"כ .פרי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .260
פרוטוקול ישיבה מס'  382של הכנסת ה .(1.11.1995) 13בדיו נקב חבר הכנסת רחבע זאבי )מי
שהיה היוע למלחמה בטרור והיוע לענייני מודיעי בממשלת רבי הראשונה בשנות השבעי(
את המספרי הבאי" :עד היו שוקמו בישראל כ 800משפחות ,ו 500משפחות נוספות עתידות
להיקלט בישראל .מינהלת השיקו שיכנה ביפו  150סייעני".
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החלטת מנב"ס בשנת  1994לשכ את הסייעני בכפרי ערביי ובערי מעורבות התבססה על
נימוקי שיקו מקצועיי .אכ ,ההנחה כי משפחת סייעני מוסלמית דוברת ערבית תיקלט ביתר
קלות בסביבה דומה לזו שעזבו ,שקיימי בה שירותי ומוסדות חינו בשפה הערבית ,נראית
על פניה הנחה סבירה .בר ,מדיניות זו עלתה במהרה על שרטו ,בפרט ככל שהדברי אמורי
בקליטה ביישובי הערביי.
מספר המדויק או אפילו המשוער של הסייעני שנקלטו ביישובי הערביי אינו ידוע .א
כבר לאחר החתימה על הסכ אוסלו עוררה הימצאות של הסייעני באות יישובי התנגדות
קשה .הביטוי הראשו של אותה התנגדות נצפה בניסיו לשק משפחות סייעני בשכונת אל
ורדה בלוד ,שהיא חלק מהשטח הידוע כ"שכונת הרכבת" באותה עיר – שכונה שכל תושביה
כמעט ערבי .לאחר שנכשל ניסיו קוד לשכ אוכלוסייה ערבית בבנייני רבי קומות בפרויקט
אלורדה ,אשר הוק עלידי חברת עמידר בסו שנות השמוני ,רכש משרד הביטחו בתחילת
שנות התשעי עשרות דירות בשכונה ,ושיכ בה משפחות של סייעני שהועברו לישראל
במהל האינתיפאדה הראשונה 57.התנגדותה של האוכלוסייה הערבית המקומית וסכסוכי בי
משפחות הסייעני הובילו לפינוי משפחות הסייעני משכונת אלורדה ולהעברת למקומות
אחרי .בתחילת  2014היו רוב הדירות בפרויקט נטושות58.
כשלו שיקומ של הסייעני בפרויקט אלורדה הוביל לשתי החלטות חשובות:
א .לפזר את משפחות הסייעני ,כ שלא ייווצר ריכוז מוגדר של משוקמי;
ב .לעשות את פעולות הרכישה בצנעה רבה ככל האפשר ,עלמנת למזער גילויי של מחאה
וביקורת ציבורית.
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ראו פרוטוקול ישיבה מס'  307של הכנסת ה (1.2.1995) 13בנושא "מצוקת התושבי בשכונת
הרכבת בלוד" .להל מקצת מחילופי הדברי באותה ישיבה:
סג שר הבינוי והשיכו א' במנח... :אי שחר לטענה כאילו רוב הדירות נמסרו
למשתפי פעולה ...רק מיעוט של הדירות נמסרו למשרד הביטחו ,עלפי דרישתו .א
אני עושה את החשבו ,למשרד הביטחו הועברו בער שליש מתו  54הדירות
הראשונות שעליה דיברתי .ג זה הרבה.
עבדאלוהב דראושה )מד"ע( :האוכלוסייה הערבית לא רוצה לגור ע המשת"פי
הללו .בהיות משת"פי ,ע כל הבעיות שיש לה – סמי וזנות – ה מרחיקי את
המשפחות הערביות.
סג שר הבינוי והשיכו א' במנח :לנוכח כל זאת ,אני דוחה את הטענה שיש קשר
בי הקושי באכלוס של הבנייני בפרויקט "נווהורדה" לבי אכלוס מיעוט של
הדירות עלידי משרד הביטחו .זהות המשפחות שהופנו עלידי משרד הביטחו היא
באחריות הבלעדית של משרד הביטחו .ה לא מתאמי את זה ע אג האכלוס ולא
ע ישראל שוור .יש לה אנשי ,ה קובעי ,זו המדיניות.
האש מחאמיד )חד"ש( :זו עובדה קיימת.
סג שר הבינוי והשיכו א' במנח :אני רוצה להביא לידיעתכ שזה לא רק ש .זה
קורה בכל המקומות .פשוט יש לנו בעיה ,ואנחנו צריכי לפתור ג את הבעיות האלה.
אי מה לעשות ,איאפשר להשאיר את הבעיה הזאת באוויר .אלה אנשי שעזרו ותרמו
למדינה .איאפשר להשאיר אות מחו לגבולות מדינת ישראל .צרי למצוא לה
פתרונות במקומות שה יוכלו לחיות בה.
ביקור של המחבר בשכונת אלורדה ).(16.2.2014
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בהתא לקווי מתאר אלה הופנו חלק מהסייעני שפונו לאחר הקמת הרשות הפלסטינית
ליישובי ערביי .כבר ב ,30.11.1994שישה חודשי לאחר הקמת הרשות הפלסטינית ,קיימה
הכנסת דיו בהצעה לסדרהיו של חבר הכנסת עבדאלוהב דראושה בנושא "שיכו משת"פי
בכפרי ערביי בישראל" .יש לזכור כי באותה עת הייתה מפלגת מד"ע ,שחבר הכנסת דראושה
עמד בראשה ,חתומה על הסכ תמיכה בקואליציה בראשות יצחק רבי ,וכי המפלגה תמכה
בהסכמי אוסלו .את התנגדותו לשיכו הסייעני ביישובי הערביי נימק חבר הכנסת דראושה
כ:
לאחרונה נוספה בעיה קשה על הבעיות הקיימות והיא גורמת לתסיסה בסקטור
הערבי כולו ולמתח שאיננו תור למערכת היחסי בי שני העמי .הבעיה
הזאת היא בעיית מגורי משתפי הפעולה מהשטחי בתו היישובי הערביי
במדינת ישראל .כאשר אני מדבר על היישובי הערביי ,אני כולל ג את
השכונות הערביות בערי המעורבות – לוד ,רמלה ,חיפה ,עכו ויפו...
אלה אנשי חמושי בנשק ,מאיימי על המצב החברתי בתו היישובי
הערביי .אנחנו צריכי לדעת ,שהרכב החברה הערבית הוא בדר כלל הרכב
של חמולות ,שמבוססות בתו היישובי שלה ,יש לה קשרי חברות ,ידידות
וקרבה ,וקשה מאוד ,בלתי מקובל ,לעכל אנשי שבאו אחרי שה בגדו בעמ
כדי להתיישב ביישובי הערביי .איאפשר לקבל אות .תראו מה קרה בנצרת
לאחרונה :מגורי האנשי הללו ביישובי הערביי גורמי להסלמה חברתית,
פוליטית ,ויביאו להקצנה ...את רוצי לפתור את הבעיה שלה? תפתרו את
הבעיה שלה .יש לכ מחויבות כלפיה? לא על חשבוננו ,לא על חשבו
הסקטור הערבי59.
מהתיקי המשפטיי עולה כי אכ נהגה פרקטיקה של מת נשק לסייעני לצור הגנה עצמית,
וכי היו מקרי שבה עשו סייעני לשעבר שימוש נמהר בנשק שנמסר לרשות60.
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פרוטוקול ישיבה מס'  279של הכנסת ה ,13לעיל ה"ש  .29ראו לעניי זה ג הצעה לסדרהיו
) (1.12.1998של חבר הכנסת דוד אזולאי מש"ס )תושב עכו בעצמו( בנושא "הכוונה לשכ בעכו
משת"פי" ,ד"כ ז ) 1480התשנ"ט(" .כדי שנבי ,התושבי חשי כמגיני על בתיה מפני פולש
המסכ את קיומ ופוגע באיכות החיי שלה .משפחות כאלו של סייעני בדר כלל ה ג
משפחות ברוכות ילדי ,וכמוב ג לילדי נגר נזק .ה לא נקלטי בחברה הזאת .לבית הספר
היהודי ה לא הולכי .בבתי הספר הערביי ה נתקלי בעוינות .אני חושב ,שמצב זה הוא
מסוכ ,ויש לעכו ניסיו מר מאוד בשכונות שכבר שוכני בה סייעני .מחלקת הרווחה בעיר
תעיד על כ .אני חוזר ואומר ,עכו קלטה מספיק סייעני ,לא צרי להוסי לה סייעני .לסיכו,
אדוני היושבראש ,אדוני השר ,אני פונה אלי ומבקש ממ לפעול אצל הנוגעי בדבר כדי
להעביר את רוע הגזירה ולפטור ,אחת ולתמיד ,את הערי בעלות אוכלוסיות חלשות ,ואת עכו
בפרט ,וכדאי לפזר ג בערי אחרות את הסייעני ולא ליישב אות רק בערי כמו בארשבע,
רמלה ועכו ,ולתת לעיר הזאת הזדמנות לפרוח מחדש ,ולא לנסות לקבור אותה .אני מציע להפנות
את הסייעני ליישובי כמו הרצלייה ,צפו תלאביב ועוד .תודה".
בע"א  5355/97מדינת ישראל נ' מדאח ,פ"ד נב) ,(1998) 550 (3נדו ערעור המדינה נגד חיובה
בפיצויי בגי הריגת שני בניה של המשיבה .באותו מקרה ש סייע לשעבר בכפר ג'לג'וליה
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מחיר המידע :קליטה ושיקו של סייעני מערכת הביטחו בערי ישראל

קליטת של סייעני ביישובי ערביי עלתה על שרטו במחצית השנייה של שנות
התשעי ,ולמעשה מאז לא נמצאה עדות לשיכו יזו של סייעני ביישובי ערביי ,למעט
יישובי בדוויי באזור שבי ערד לבארשבע .כבר בשנת  1995הושבתה מערכת החינו בעיר
טירה עקב הכנסת ילדי סייעני לבתיהספר בעיר 61.בעיר הוק ועד לסילוק הסייעני ,ובמאי
 ,1996לאחר מחאות והשבתות חוזרות ונשנות של מערכת החינו ,הושג סיכו שעליו חת
ראש תחו מיעוטי במשרד ראש הממשלה ,שלפיו לילדי הסייעני תימצא מסגרת חינוכית
אחרת בשנת הלימודי הקרובה ,והמנהלה הבטחונית לסיוע )הקרויה ג " ִמנהלת השיקו"( לא
ַתפנה עוד משפחות סייעני לטירה )ראו תצלו של הסיכו בנספח .(1
האירועי שהתרחשו ביישובי הערביי במשולש בשני הלילות שקדמו לבחירות הכלליות
הדרמטיות שנערכו במאי  1999לא סוקרו כמעט בעיתונות העברית ,ככל הנראה עקב הפניית
העניי התקשורתי להתמודדות האישית על ראשות הממשלה בי אהוד ברק לבנימי נתניהו .מה
שאירע באות שני לילות נחש בערעור על הכרעת ועדת ערר של מס רכוש שהוגש לבית
המשפט המחוזי בחיפה רק בשנת  62.2012לנוכח חשיבות של הממצאי ,אשר נזדקק לה
מאוחר יותר ,נביא את הדברי כפי שה מופיעי בהכרעתהדי:
 .2המערער מס' ) 1להל "פריג'"( ,שימש כסייע של שירותי הבטחו במהל
ימי האנתיפאדה הראשונה )ככל הנראה עד שנת  .(1998המערער היה
בעלי של עסק בש "מל הקפה" שהיה ממוק במבנה השוק השיי
למערער מס' ) 2להל "גנאי"( ,בישוב באקה אל גרביה .המערער ) 3להל
"קעדא"( הינו בעלי של בית מגורי בישוב שהיה מושכר במועד
הרלבנטי לאד שסייע בעבר לכוחות הביטחו.
במש השני עברו להתגורר בישוב באקה אלגרביה סייעני רבי של
כוחות הבטחו .סייעני אלו כונו בידי התושבי "הזרי" .בשנת 1992
היוו אות "זרי" כ 20%מתושבי הישוב .עוד התברר כי בי התושבי
הוותיקי לזרי התגלעו סכסוכי רבי ,חלק בעקבות מעורבות בפלילי
של משפחות פשע שונות וחלק בעקבות תחושת של התושבי הוותיקי
_____________________________________
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ונית לו נשק להגנה עצמית .ביו  8.10.1988תקפו רעוליפני את הסייע ושרפו את מכוניתו.
הסייע פתח באש ,ירה למוות בשני בניה של המשיבה ופצע קשה את המשיבה עצמה .כ ראו
לעניי זה עת" )מנהליי י(  393/05כ.מ .נ' משרד הפני – המינהל לרישוי )פורס בנבו,
 ,(11.6.2006ש נדונה עתירה של סייע לשעבר וסוחר קרקעות ,העוסק במכירת קרקעות
ליהודי ,נגד החלטתה של ועדת ערר במשרד הפני לבטל את רשיונו של העותר להחזקת נשק.
עברות של
החלטתה של ועדת הערר נסמכה על ארבעה תיקי פליליי שנפתחו נגד העותר בגי ֵ
אלימות במשפחה )לרבות ירי באשתו( וסמי .העתירה נדחתה .ראו ג ת"פ )מחוזי חי'( 5005/06
מדינת ישראל נ' אקרט )פורס בנבו ;(15.1.2008 ,ע"פ  1234/08פלוני נ' מדינת ישראל )פורס
בנבו .(22.5.2008 ,בשני תיקי אלה נדונה פרשה של גרימת מוות ברשלנות עלידי סייע לשעבר
שהחזיק נשק ברישיו.
אחד הכרוזי שפורסמו )אשר העתקו מצוי בידי המחבר( נוקב את שמותיה של שלושהעשר
ילדי סייעני שהופנו עלידי משרד החינו ללמוד בביתהספר אלנג'אח בעיר טירה.
ע"ו )מחוזי חי'(  83640212פריג נ' מנהל מס רכוש וקר פיצויי )פורס בנבו.(6.8.2012 ,
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כי "הזרי" מתנשאי עליה ומשתלטי על נכסי בישוב .כמו כ לובו
המהומות על ידי מספר אנשי דת קיצוניי.
 .3על רקע יחסי מתוחי אלו החלו ביו  15/5/99מהומות בישוב .המהומות
החלו בעקבות סכסו בי אחד הסייעני )הזרי( לבי אחד מבני משפחת
אבומו על מקו חניה .במסגרת אותו סכסו ירה הסייע באחד מבני
משפחת אבו מו .השמועה על הירי פשטה בישוב וליבתה את היצרי.
בעקבות זאת החלו מהומות שנמשכו כל הלילה ורק בבוקר יו ה16/9/99
בסיוע המשטרה נרגעו הרוחות .הרוחות שבו וסערו בשעות הערב ביו
 16/5/11בעקבות ירי מצידו של סייע נוס אל עבר קבוצת תושבי
ותיקי .ג במהומות אלו השתתפו תושבי רבי ונגר נזק רב לרכוש .רק
בשעות הבוקר הצליחו כוחות המשטרה להשליט סדר.
המהומות שהחלו בבאקה אלגרביה התפשטו במהרה ליישובי אחרי במשולש ,ובכלל זה
בג'ת .כאשר שככו המהומות בבוקרו של יו הבחירות הכלליות בישראל ,17.5.1999 ,נמנו
לפחות ארבעה הרוגי ועוד עשרות פצועי 63.ג במרוצת שנת  2005אירעו מהומות על רקע
_____________________________________
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כ עולה ,בי היתר ,מממצאי שהתקבלו בפסקידי נוספי שדנו באות אירועי .ראו ת"א
)שלו ת"א(  63118/04עכאווי נ' משטרת ישראל )פורס בנבו ;(6.10.2008 ,ת"פ )שלו חד'(
 3510/99מדינת ישראל נ' אבו מו )פורס בנבו .(25.4.2002 ,בפסקהדי בת"פ 3510/99
הורשע הנאש בהיזק בזדו לרכוש .את הכרעתהדי ביססה השופטת דיאנה סלע על עדותו של
איש המשטרה רס"ר ארביב ,שנכח במהומות בבאקה אלגרביה" :ביו  16.5.99התקבל ארוע על
ירי לעבר ביתו של עבדאלה אבו מו ,וזה היה המש של ארוע ירי מתארי  .15.5.99הוא הגיע
למקו סמו לשעה  20:00ביחד ע צוות מג"ב וניידת ,והמתפרעי התפרעו סביבו ,דפקו על פח
הרכב ,ניסו לתקו אותו ולא אפשרו לו לקבל פרטי .לאחר מכ התקבל מידע נוס על התקהלות
ליד בתיה של בני משפחת כראג'ה בג'ת בכוונה לשרו את הבתי ,וכ נתקבל מידע על ארועי
ירי .ה הגיעו להסכמה על פינוי הבתי ,ואז קיבל מידע על כ שאנשי שורפי בתי בבקה אל
גרביה .הוא הגיע לביתו של עאדל כראג'ה ,וראה מתקהלי רבי ,בית שרו וזריקות אבני.
ארביב רש את שמותיה של האנשי שראה במקו ,ונשאר במקו עד אשר קיבל ידיעות
שאנשי מתפזרי לבתי נוספי ,ומתכווני לשרו את ביתו של סייע בש פואד סעיד .כאשר
הגיע לש ראה חלק מהמתקהלי שהיו בבתי הקודמי ואחרי ,אשר זרקו בקבוקי בוערי
ושרפו את ביתו של פואד .השוטרי ניסו לפזר את המתפרעי ,א לא הצליחו ,והוא עזב את
המקו מאחר שהמצב היה מסוכ מדי .הוא קיבל ידיעות על כ שהמתפרעי מתכווני לשרו
את ביתו של שוטר לשעבר בש ג'מיל חליל ,וכאשר הגיע לש ראה ששרפו ג בית זה .הוא ציי
את שמות האנשי אשר ראה במקו .לאחר מכ קיבל ידיעות על כ שמתכווני לשרו בית נוס
של ג'מאל גוזל ליד המסגד היש ,וכאשר הגיע לש ראה את הבית בוער ,וזיהה מספר אנשי.
כאשר יצא אל הכביש הראשי של בקה אל גרביה ,מצא שהכביש חסו בפחי ואבני .הגיעו אליו
ידיעות נוספות לפיה ההמו ממשי לכיוו ביתו של המתלונ ,וכאשר הגיע לש מצא המו פרוע,
אשר זרק אבני לעבר בית של המתלונ וגיסו .הוא זיהה מספר אנשי וכ את הנאש שזרק
אבני לעבר ביתו של המתלונ .כמו כ ראה אד נוס בש סעיד ג'מיל פאיד אבו מו שיצא
מביתו של המתלונ ע תיק ביד .באותו זמ התברר לו כי ההמו בדר לביתו של אד נוס בש
מוסטפא ,וכאשר הגיע לש ראה את הבית בוער ומספר אנשי שתרמו לכ .בהמש נתקבל מידע
כי נמצאה גופה בביתו של המתלונ ,וכאשר חזר לש ונכנס לבית המתלונ ,מצא גבר ששכב על
הגב ולא נש ,גבר נוס שנשע על המיטה ללא דופק ,וגבר נוס שהיה ע דופק .הוא בירר את
שמ של האנשי שלא היה לה דופק ,ורופא אשר הגיע למקו קבע את מות".
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דומה באזור המשולש .באות אירועי נהרג תושב הכפר אואלקוטו עקב ירי מנשק
שהוחזק בידי סייע לשעבר64.

 .4גל רביעי –  2000ואיל
הפגיעה בסייעני בשנת  1999היוותה מעי תמרור אזהרה באשר לקליטת סייעני בעתיד .אכ,
שיקומ של סייעני ביישובי ערביי צומצ מנקודת זמ זו ואיל במידה ניכרת )א לא
הופסק כליל( .שני אירועי בטחוניי בשנת  2000מסמני את תחילת הגל הרביעי של שיקו
הסייעני .עקב הנסיגה מלבנו במאי  2000ופריצת האינתיפאדה השנייה באוקטובר  2000נוצר
שוב צור לקלוט מספרי גדולי של סייעני ,רוב אנשי צד"ל שברחו מלבנו 65.הלח
שנוצר עקב קליטת בערי מעורבות הוליד אירוע יוצאדופ – עתירה שהוגשה באפריל 2001
מטע עיריית עכו נגד מדינתישראל עלמנת שזו תפסיק לשכ סייעני בעיר 66.העתירה
נמחקה בהסכמה בינואר  .2002בהחלטת בג" לא פורטו פרטי ההסכמה ,א נית ללמוד על
תכניה מכתבה שפורסמה בעיתו האר ביולי  .2001באותה כתבה טע ראש עיריית עכו דאז,
ד"ר שמריהו ביר ,כי בעכו כבר חיות יותר מ 30משפחות סייעני ,וכי ִמנהלת הסייעני
במשרד ראש הממשלה הבטיחה לו שני דברי :לא להכניס סייעני נוספי לעכו ,ולא להעביר
סייעני מדירה לדירה מבלי להיווע עימו67.
מתחילת שנות האלפיי נית לראות כי חלק ניכר ממאמ השיקו של הסייעני עבר
מיישובי ערביי ומערי מעורבות לערי שבה היה עד אז רוב יהודי ברור .זו הנקודה שבה
מתחיל הגל הרביעי של קליטת הסייעני ושיקומ .המפה שמצטיירת מאז מקבילה למדי למפת
היישובי המכוני "עיירותפיתוח" והשכונות המכונות "שכונותמצוקה" .מכא ואיל נית
למצוא שיקו של סייעני בטבריה ,בנהריה ,בקריתשמונה ,בצפת ,במעלות–תרשיחא,
בשלומי ,בעפולה ,בביתשא ,בחדרה ,באורעקיבא ,בקריתמלאכי ,בקריתגת ,בשדרות,
בנתיבות ,באופקי ,בשכונות שפירא והתקווה בתלאביב ,ובשכונות פת ,נוהיעקב ופסגתזאב
בירושלי .נראה כי המכנה המשות לבחירת אות מקומות הוא שכרהדירה הנמו והעדר
כושר התנגדות משמעותי של אוכלוסיית המקו .איאפשר כמעט למצוא סייעני שנקלטי
ביישובי העשירו העליו או בהתנחלויות.
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ע"פ  ,1234/08לעיל ה"ש  ;60עניי אקרט ,לעיל ה"ש .60
בנוגע למקומות שבה נקלטו אנשי צד"ל ראו אגמו ,לעיל ה"ש  ,35בעמ'  .1עלפי אגמו ,רוב
אנשי צד"ל שנקלטו בשנת  2000חיי בחמישה יישובי :נהריה ,קריתשמונה ,טבריה ,מעלות–
תרשיחא וחיפה.
בג"  5230/01עירית עכו נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(22.1.2002 ,
דוד רטנר "סייע עובר דירה ,ראש העיר אורב בחדר המדרגות" האר .7.7.2001
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פרק זה נותר פתוח במידה מסוימת ,משו שהגל הרביעי הוא גל נמש שיש בו שיאי ,דוגמת
אירועי האינתיפאדה השנייה בשני  ,2003–2000נסיגת ישראל מדרו רצועת עזה בשנת 2005
והשתלטות חמאס על רצועת עזה בשנת  .2007משנת  2005נרשמה ירידה יחסית בקצב
הקליטה של סייעני מוכרי חדשי ,א במקביל חל גידול משמעותי במספר הפניות לבתי
משפט של פלסטיני הטועני כי ה מאוימי על רקע שיתופעולה ע ישראל .למעשה,
הצור בסייעני להשגת מודיעי והמוניטי שנוצר לשיקו בישראל יצרו יחדיו דינמיקה
שתוצאתה זר הגירה קבוע של מאות פלסטיני לישראל מדי שנה על רקע של סייענות או בשל
איומי שמקור בחשד או בהפצת שמועה בדבר סיוע לישראל .בקצרה ,אי מדובר עוד
בחילו נקודתי ומצומצ עקב תקלה בטחונית ,אלא בזר מתמיד של אנשי אל תו ישראל
אשר נשע על התשתית של קליטת סייעני .זרימה זו של אנשי אל תו ישראל מחייבת ניתוח
נוס והסבר נפרד.
כפי שהוצג לאור פרק זה של המאמר ,המקור לדינמיקה הזו קשור לשינויי
טריטוריאליי .תפיסת שטח עלידי כוחות הביטחו הישראליי הובילה לגיוס סייעני מודיעי
עלמנת לשמור על הביטחו באזור ,ונסיגה של כוחות הביטחו ל#ותה כמעט תמיד קליטה של
סייעני בשטחי ישראל .א כאשר תפיסת השטח מל#וה ג התפשטות טריטוריאלית ,התמונה
המתקבלת נהיית מורכבת יותר ,ותורמת רבות לזרימה המתמדת של סייעני משוקמי ובני
גדל באופ משמעותי
משפחותיה אל תו גבולות ישראל .הצור המודיעיני בגיוס סייעני ֵ
כאשר כוחות הביטחו נדרשי להבטיח את בטחונ האישי של ישראלי המתיישבי בלב
אוכלוסייה עוינת .באזורי שבה אוכלוסיות העשויות להיות עוינות מתגוררות בסמיכות זו
לזו ,טווחי הזמ הנדרשי בי החלטה לפגוע באוכלוסייה אזרחית לבי הוצאה של פיגוע
לפועל עשויי להיות קצרי למדי .פיזור וריבוי של נקודות היישוב החדשות מחייבי ג ה
!רי$ה בטחונית רחבה בהרבה ,והצור בפרי$ת סייעני ומקורות מידע רבי מקבל משנה
תוק .הכוונה היא בעיקר לחיזוק היכולת לאתר את המפגע היחיד או את הצעירי היכולי
לעבור משיחה בטלה לדיבור ומדיבור למעשה ,וזאת עוד באותו יו ,ללא שימוש בתשתית
ארגונית ,ללא שימוש באמצעי תקשורת אלקטרונית וא ללא הצטיידות בנשק ח .במקרי
כאלה מידע על התארגנות עוינת או מידע המושג באמצעות מעקב אחר תקשורת אלקטרונית
לא יובילו לאיתור מוקד ,וא לא ליכולת מניעה .הפיגוע הרצחני ביישוב איתמר במר 2011
הוא דוגמה לסוג כזה של פיגוע :שני צעירי בני שמונהעשרה ותשעעשרה מהכפר עוורתא
הסמו לאיתמר ,שניה ללא כל עבר בטחוני ,החליטו על דעת עצמ לבצע פיגוע .ה חדרו
ליישוב ,רצחו זוג הורי ושלושה מילדיה ,ונמלטו מבלי שאותרו בשעת מעשה .השניי
נתפסו רק לאחר מציאת עקבות המוליכי לעוורתא ,מעצר כל הגברי בכפר והשוואת דגימות
הדנ"א של העצורי לאלה שאותרו מפיסת בד שאותה הותיר אחד הרוצחי במנוסתו
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מהיישוב! 68.רי$ה רחבה של סייעני נועדה ,בי היתר ,להפחית את ההסתברות של טרור
מסוג זה.
בנקודה זו !רי$ת הסייעני נקשרת לסוגיה של גבולות המערכת הפוליטית .ככל שהתרחב
מפעל ההתנחלות 69,וככל שמוקמו התנחלויות או מאחזי נוספי בשטח מבודד או עוי ,כ
היה צור בפרי$ה רחבה יותר של סייעני עלמנת להג עליה; וככל שגדל מספר הסייעני
כ גדל מספר הנחשפי ובעקבותיה מספר המאוימי המבקשי מקלט בישראל .לשו אחר,
פרויקט ההתנחלות אי פירושו מגמה דמוגרפית חדכיוונית ,של יהודי הנכנסי לגדה
המערבית ומכי ש שורשי ,אלא פרויקט אשר מוליד ,בניגוד לשאיפת מתכנניו ,ג תנועה
דמוגרפית בכיוו ההפו .העלייה התלולה במספר העתירות לקבלת מעמד של סייע או מאוי
שהתרחשה מאז אומצה המדיניות של קליטה גלויה של סייעני בישראל בשנת  1994מספקת
תימוכי לטענה זו .כפי שנית ג לראות בתרשי  ,1העלייה התלולה במספר העתירות אירעה
דווקא בעשור שתחילתו בשנת  – 2004עשור שבו פחתו באופ ניכר האיומי הבטחוניי
החיצוניי הקונוונציונליי על מדינתישראל .באותה תקופה פחת ג האיו שנשק לחייה
של חשודי בשיתופעולה ע ישראל בזירה שבה הועסקו רוב הסייעני – הגדה המערבית.
מאז נבחר מחמוד עבאס )אבומאז( לתפקיד נשיא הרשות לא ידוע כמעט על רציחות יזומות
שבוצעו ביוזמת של מנגנוני הרשות הפלסטינית בגדה המערבית.
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תיק )צבאי שומרו(  239511התביעה הצבאית נ' עואד )פורס בנבו ;(13.9.2011 ,עמוס הראל
ואבי יששכרו "פיענוח הרצח באיתמר :הישג מודיעיני ,לצד כמה נורות אזהרה" האר
.18.4.2011
בכמה מקרי נהפכו פלסטיני למאוימי לא בשל שיתופעולה מודיעיני ,אלא בשל מעורבות
בעסקי מכירת קרקעות .כ ,למשל ,בת"פ )שלו י(  511610512מדינת ישראל נ' פלוני )לא
פורס (11.10.2012 ,קבע השופט כי "הנאש ביסס את טענתו כי הוא צפוי לסכנה ממשית מידי
גורמי הפועלי באזור הנתו לשליטת הרשות הפלסטינית ,בשל מעורבותו בעסקאות של מכירת
קרקע מפלסטיני ליהודי" .בערעור שהוגש על אותה החלטה – ע"פ )מחוזי י( 470451112
פלוני נ' מדינת ישראל )לא פורס( – פירטו עורכידינו של המערער מה היו העסקאות שבגינ
הוא נהפ למאוי" :בס הכל היה המערער מעורב לפחות בחמש עסקאות שיצאו לפועל,
בירושלי ,באזור אפרת ,בנווה דניאל ואליעזר .המערער מעורב בעסקאות נוספות שטר יצאו
לפועל ...העסקה שגרמה לחשיפה מוחלטת של המערער ועליה העידו המערער ומר ידידיה
סרמונטה ,לשעבר רבש"צ מועצה מקומית אפרת ,הינה עסקה למכירת קרקע ליד אפרת" .כ ראו
עניי כ.מ ,.לעיל ה"ש  ;60ת"א )מחוזי י(  615850113ראדי נ' מאור השרו יזמות )א.מ( בעמ'
)פורס בנבו ;(25.2.2014 ,בג"  8222/08חברת "דווקא" בע"מ נ' מפקד כוחות צה"ל )פורס
בנבו ;(31.12.2008 ,בג"  7437/12פלוני נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(16.10.2012 ,
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תרשי  :1עתירות של סייעני או טועני למאוימות על רקע שיתופעולה ע ישראל
בשני 702013–1992

הפרק הבא במאמר מציג ניתוח נוס של הממצאי המשפטיי ,וד בדינמיקה המצטיירת של
זרימת אנשי מהשטחי לישראל ובמשמעויות של הגידול בפניות על רקע מאוימות דווקא
בתקופה של שקט בטחוני יחסי.
_____________________________________
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תרשי  1מבוסס על התיקי הניתני לאיתור במאגרי המשפטיי באמצעות מילות חיפוש.
המספרי האמיתיי גבוהי יותר בשיעור שקשה להעריכו במדויק .ניסיו שנעשה לאמת את
מספרי העתירות המתקבלי בחיפוש ממוקד במאגרי המידע ע מספרי העתירות שהוגשו עלידי
עורכידי מובילי מרמז כי מספר התיקי בפועל עשוי להיות גבוה ב 10%עד  20%מזה
המדוח כא .הנתוני של השני  2012ו 2013אינ משקפי ככל הנראה את היקפה המלא של
הפעילות המשפטית הנבחנת ,שכ בדרכלל חולפות כשנתיי מסו שנה קלנדרית עד שחלק
הארי של העתירות באותה שנה נקלט במאגרי המשפטיי.
בג" קט :בשנת  2000נחקק חוק בתי משפט לעניני מינהליי ,התש"ס– .2000החוק הסמי את
ביתהמשפט המחוזי ,בשבתו כביתמשפט לענייני מנהליי ,לדו בשורה של עילות שבעבר
נדונו בבג" )ומכא הכינוי "בג" קט"( .מטרת החוק הייתה להפחית את העומס מעל בג"
בדר של העברת נושאי טכניי פשוטי לבתיהמשפט המחוזיי .עד שנת  2012לא הוגשו
כמעט עתירות מנהליות עלידי סייעני או מאוימי ,ואילו בשנת  2013השתווה כמעט מספר
העתירות המנהליות שהגישו סייעני ומאוימי למספר העתירות שהוגשו עלידיה לבג".
שאלת ביתהמשפט המוסמ לדו בעתירות של מאוימי טר הוכרעה באופ ברור ,א מ
הנתוני שנאספו במחקר זה מסתמ שמגמת הגידול בעתירות המנהליות לביתהמשפט המנהלי
שבלטה ב 2013נבלמה ב 2014ובתחילת .2015
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ה .ניתוח משפטיפוליטי
מספר האנשי שקיבלו מעמד של סייע ,על שלל ההטבות הנלוות אליו ,עומד ככל הנראה על
אלפי ספורי .בר ,שיקו הסייעני – ה במקרי שבה הוא נכשל וה בחלק מהמקרי
שבה נית לתארו כהצלחה – יצר שתי תופעות נלוות שעימ תיאל מדינתישראל להתמודד
עוד שני ארוכות:
גדל לקבלת מעמד של סייע ,ג מצד אנשי שתרומת המודיעינית היא
א .ביקוש הול ו ֵ
שולית;
ב .יצירת תשתית אנושית וארגונית ,על בסיס מעמד הסייענות ,המאפשרת שהייתקבע
במדינתישראל בלא מעמד של אזרחות.
זכייה במעמד של "משוק" משולה לגבי פלסטיני רבי לזכייה בסיכוי לשיפור עצו
ברמת החיי ובאפשרויות הנלוות להשתקעותקבע בישראל .מי שמקבל מעמד של סייע מוכר
מקבל תעודתזהות ע מעמד של תושבקבע) 71א רק לעיתי רחוקות אזרחות( ,מקו
מגורי ששכרהדירה בעבורו בתקופת השיקו משול עלידי המדינה ,סיוע כספי חודשי
)במקו משכורת ,כדי לא ליצור יחסי עובד–מעביד( במש חמש עד עשר שני ,סיוע
בלימודי ומימו קייטנות לילדי ,לימודי הסבה מקצועית לסייע ולאשתו ,והלוואה מסובסדת
לרכישת דיורקבע בסו התהלי .אלה תנאי שערכ הכספי וחופש התנועה שה מקני
מהווי חלו רחוק לגבי רוב הפלסטיני .זהו הסבר אפשרי לפער העצו בי מספר העתירות
המוגשות לבג" לבי מספר העתירות המסתיימות בזכייה ,כמומחש בתרשי  .2מבי 541
עתירות נמצא מקרה אחד בלבד של זכייה מובהקת בפסקדי סופי ,ולצידו נמצאו רק עוד
שישה מקרי של זכייה חלקית בפסקדי )בסהכל רק קצת יותר מאחוז אחד מכלל
העתירות( .אומנ ,א מתבונני על התוצאה המס#וגת כזכייה חלקית בלוויית דחייה או מחיקה
של העתירה ,שיעורי ההצלחה קופצי לסדרגודל של ) 38%מתו התיקי שהסתיימו ואשר
תוצאת ידועה –  154הצלחות והצלחות חלקיות מתו  406פסקידי סופיי( .אול רוב
ההצלחות החלקיות ה הצלחות משפטיות מינוריות ,המסתכמות בהסכמה של המדינה להארי
את היתר השהייה של העותר ,לעכב את גירושו או להעביר את הבקשה לעיו מחודש של ועדת
המאוימי )מה שמבטיח המש שהייה בהיתר בישראל(.
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הסייעני המוכרי שפגשתי במהל המחקר נשאו תעודותזהות כחולות ,שה תעודות הניתנות
לתושביקבע ,להבדיל מתעודות בצבע חו הניתנות לתושבי ארעיי מסוג א 1/או א .5/ראו
לעניי זה ג נוהל רשות האוכלוסי וההגירה " 2.18.0007נוהל הפקת תעודת זהות לתושבי
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תרשי  :2שיעורי הצלחה וכישלו בעתירות לבג"2013–1992 ,

מבחינת אות פוני שבקשת לקבלת מעמד של סייעני לא הוכרה ,הכרה במעמד של
"מאוי" היא הטוב במיעוטו .ההטבות הנלוות למעמד הסייע אומנ לא ניתנו ,א שהייה
בהיתר בישראל היא הישג לאמבוטל .שהייה בהיתר שנלווה אליה ג היתר עבודה היא פרס
גדול יותר .מבחינת מערכת הביטחו ,דחיית העתירה או מחיקתה נתפסות כהישג ,א א נלווה
לכ היתר שהייה בישראל במעמד של "מאוי" ,מכיוו שבכ נמנע הצור בהוצאה הגדולה
הדרושה לש שיקו סייעני מוכרי .מה שנעל מ העי הוא העובדה שמי שעותר לבג" ול#
ג פע אחת בטענה של מת סיוע בטחוני יישאר בישראל כמעט תמיד במעמד זה או אחר.
עצ הגשת העתירה לבג" היא הניצחו ,תהא תוצאת העתירה אשר תהא .לעותר יש עורדי,
מקו להניח בו את ראשו ,קשרי חברתיי ,ובמקרי רבי א עבודה שנית להשתכר ממנה.
במחקר נמצאו מקרי של אנשי שהגישו ארבע וא חמש עתירות ,הפסידו בכול ,ואעלפי
כ ה חוזרי ועותרי מתו ישראל כאשר נוצרות נסיבות חדשות )נישואי לאזרחית
ישראלית ,הולדת ילדי וכיוצא באלה( 72.עלות הקליטה אומנ אינה מופיעה בתקציב הביטחו
_____________________________________
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ראו ,לדוגמה ,את מקרהו של עואד איברהי שלאלפה :המקרה הגיע לראשונה לדיו בבג" בשנת
) 1996בג"  4535/96שלאלפה נ' שר הפני )פורס באר"ש ,((26.1.1998 ,ש נפסק כי עלא
העובדה שהעותר נשוי לאזרחית ישראל נית לגרשו לרצועת עזה ,בכפו לעיו מנהלי מחודש
בתיק .כעבור שלוש שני הגיש שלאלפה עתירה חדשה )בג"  2086/99שלאלפה נ' שר הפני
)צוביניי ,פורס בנבו .((29.3.1999 ,את פסקהדי בעתירה השנייה איאפשר למצוא במאגרי
המשפטיי ,א אנו יודעי כי העתירה נדחתה בשנת  ,2000עלפי המתואר בפסקהדי בעתירה
הרביעית של שלאלפה .חלפו עוד שנתיי ,ושלאלפה הגיש עתירה שלישית ,שבה כתב עורדינו
כי "העותר שוהה ממילא בשטח מדינת ישראל ,מזה כחמש שני" ,אול ג עתירה זו )בג"
 1832/01שלאלפה נ' שר הפני )פורס בנבו ((2.4.2001 ,נדחתה .בתו חמש שני נוספות הגיש
שלאלפה עתירה רביעית )בג"  10604/06שלאלפה נ' שר הפני )פורס בנבו,((8.3.2007 ,
הפע בטענה לשינוי נסיבות ,שכ לשלאלפה ולאשתו נולדה בת ,אול ג עתירה זו נדחתה תו
קביעה כי אי אינדיקציה למאוימות על רקע שיתופעולה .הנה כי כ ,א ארבע עתירות שנדחו
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הביטחו במקרה שבו עותר אינו מוכר כסייע ,א את מחיר התקצוב הבטחוני מחליפי
מחירי אחרי ,ובראש מחירי קליטתה בפועל של אוכלוסייה חלשה ,תלושה וחסרת מעמד,
וגדלה ,של פלסטיני אשר דחויי בחברה הפלסטינית – ה זו שבשטחי וה זו
ההולכת ֵ
שבישראל – וג אינ מוכרי וא אינ רצויי בחברה הישראליתהיהודית.
טענה בדבר קיו מאוימות על רקע שיתופעולה בטחוני נהפכה לטענה רווחת בקרב
פלסטיני הנעצרי בגי שהייה בלתיחוקית או בקרב אלה שבחרו להתיישב בישראל דר
קבע .בעוד מספר העתירות מצד מי שהוכרו כסייעני הוא יציב למדי ,חל בעשור האחרו גידול
עצו במספר העתירות המוגשות לבג" עלידי מבקשי מעמד בישראל הטועני כי ה אינ
יכולי לשוב לשטחי הרשות הפלסטינית או לעזה בשל איומי על חייה .בעשר השני
הראשונות שלאחר הסכ אוסלו הוגשו בממוצע  3עתירות בשנה על רקע של מאוימות; בשש
השני הבאות ) (2009–2004קפ הממוצע ל 16בשנה; ובארבע השני האחרונות שנדגמו
) (2013–2010עמד הממוצע על  39עתירות כאלה בשנה ,ובכלל זה  57עתירות בשנת 2013
לבדה .במילי אחרות ,יותר ממחצית העתירות שהוגשו איפע על רקע של מאוימות )156
מתו  ,308שה  (51%הוגשו בארבע השני האחרונות שנדגמו .בי העתירות שהוגשו בשנת
 2013נית לזהות פרקטיקה חדשה 31 .מבי  36העתירות המנהליות שהוגשו בשנת 2013
הוגשו לביתהמשפט המחוזי מרכזלוד בשבתו כביתמשפט לענייני מנהליי 13 .מאות 31
עתירות הוגשו במהל כחודש ,והגיעו לשימוע ראשו במרוצת השבועיי שבי 21.10.2013
לבי  .5.11.2013כל  13העתירות נדונו לפני השופטת דנה מרשק מרו ,וכול נקבו את היוע
המשפטי לממשלה כמשיב .הגדרת ועדת המאוימי כמשיבה נעשתה עלידי ביתהמשפט ,ולא
עלידי העותרי .איש מ העותרי לא יוצג עלידי עורדי ,והטקסט של החלטת השופטת
נראה כאילו הועתק מתיק אחד למשנהו .נוסח ההחלטה בכל המקרי הללו נראה כ פחות או
יותר:
 .1לאחר עיו בבקשה ובעתירה ,בהעדר מסמכי תומכי ,כשלא ברור מהי
ההחלטה הנתקפת ומועדי ,הבקשה לצו ביניי נדחית.
 .2קובעת דיו בעתירה ליו73...

בכל  13המקרי נקבע מועד הדיו לתארי כלשהו בשנת  .2014פרקטיקה זו מבססת את
הטענה כי בחלק ניכר מהמקרי תכלית העתירה היא קניית זמ ומעמד פורמלי כלשהו בישראל.
העותרי )ובפרט מי שהכי בשביל את כתב העתירה ונמנע מלחתו עליה( יודעי כי מצב
המשפטי רעוע .כוונת העתירה אינה בהכרח לזכות בפסקדי ,אלא לקבל נייר פורמלי כלשהו
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במש אחתעשרה שני לא גרמו לעזיבתו של העותר ,נית לשער כי הוא עודנו חי לו בנחת
בישראל ע משפחתו ,א א בלי אזרחות או היתר לשהייתקבע.
ראו ,לדוגמה ,עת" )מנהליי מר'(  583311013גידא נ' היוע המשפטי לממשלה )פורס
בנבו ;(28.10.2013 ,עת" )מחוזי מר'(  584261013עודה נ' היוע המשפטי לממשלה )פורס
בנבו ;(28.10.2013 ,עת" )מחוזי מר'(  583961013חרוב נ' היוע המשפטי לממשלה )פורס
בנבו.(28.10.2013 ,

משפט וממשל יח תשע"ז

מחיר המידע :קליטה ושיקו של סייעני מערכת הביטחו בערי ישראל

המאפשר לעותרי לשהות ולהתבסס בישראל ,שכ זימו לדיו משפטי תלוי ועומד מוביל
באופ רגיל לעצירת הליכי גירוש עד לסיו ההלי.
הנה כי כ ,באופ פרדוקסלי ,דווקא בתקופה שבה לא נרצחי כמעט סייעני בשטחי
הרשות הפלסטינית ולכאורה יש פחות איומי ,טיפס לשיא מספר הטועני לאיו הנשק
לחייה על רקע שיתופעולה ע ישראל .מבלי משי כמעט ,כתוצאה מהתשתית שנפר$ה
בעבור הסייעני ,נוצר ערו קליטה חדש בישראל אשר נספח לתופעת הסייענות .יסודותיו של
ערו קליטה זה תחילת בתביעה להכרה במעמד של סייע ,והמשכ בבקשה להיות מוכר
כמאוי או למצער בניסיו לקבל היתר שהייה בישראל מטעמי הומניטריי .בסב החדש
שנוצר עקב התקווה להיות מוכר כסייע נוצרו ג הזדמנויות עסקיות שונות .כ ,סייעני
משוקמי זיהו את ההזדמנות ומכרו תעודות סייע מזויפות .בפסקדי משנת  2001מסופר על
סייע לשעבר ששוק בישראל יחד ע בני משפחתו והקי עמותה לקידו הסייעני בישראל.
הסייע לשעבר הורשע בכ ש"הנפיק לכל דורש תעודות חברות בעמותה תמורת תשלו חד
פעמי של  + 300ותשלו חודשי נוס של  .+ 30המערער הנפיק למעלה מ 100תעודות
כאמור ,כאשר ידע כי התעודות אות הנפיק משמשות את תושבי האזור לעבור במחסומי"74.
סייעני משוקמי אחרי נתפסו כאשר ה מסייעי בהברחת שוהי בלתיחוקיי לישראל75.
ג סייעני לשעבר שבחרו לנהל אורח חיי נורמטיבי ותקי מצאו את עצמ לעיתי מסובכי
בפרשיות שונות בגי מת מגורי לקרובימשפחה ששהו בישראל באופ בלתיחוקי 76.היו ג
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עד"י )ערעורי איו"ש(  1434/06התובע הצבאי נ' אלג'מעאת )פורס בנבו .(8.3.2006 ,כ ראו
ת"פ )שלו ראשל"צ(  2848/02מדינת ישראל נ' מוסא )פורס בנבו .(9.10.2003 ,במקרה זה
הורשע הנאש בהעסקת שוהה בלתיחוקי שהחזיק תעודה מזויפת מטע "העמותה לקידו
הסייעני בישראל" ,הנושאת את תמונתו ,ולפיה הוא "חבר כבוד" בעמותה .עוד בעניי הזיופי
של תעודות סייע ראו ב"ש )שלו ב"ש(  1517/01מדינת ישראל נ' חושיה )פורס בנבו,
 ;(7.2.2001ת"פ )שלו י(  2689/04מדינת ישראל נ' בסא )פורס בנבו;(15.2.2005 ,
ת"פ )שלו י(  4237/04לשכת תביעות ירושלי נ' רפיק )פורס בנבו ;(14.3.2006 ,פר"ק
)מחוזי י(  231701211משרד המשפטי/רש העמותות נ' אחיי – העמותה לקידו הסייעני
)פורס בנבו.(23.1.2012 ,
ע' )ערעורי אזח"ע(  23/01שראתחה נ' התובע הצבאי )פורס בנבו ;(24.4.2001 ,ת"פ )שלו
ב"ש(  1880/03לשכת תביעות מרחב נגב – באר שבע נ' מנסור )פורס בנבו ;(29.3.2007 ,ת"פ
)שלו ת"א(  6006/03מדינת ישראל נ' אבו גאמע )פורס בנבו ;(4.5.2005 ,ב"ש )שלו י(
 6301/03מדינת ישראל נ' אבו זהרה )פורס בנבו ;(19.8.2003 ,ע"פ  7531/03פדילה נ' מדינת
ישראל )פורס בנבו ;(5.1.2004 ,ת"פ )שלו רמ'(  1823/04מדינת ישראל נ' ב עיסה )פורס
בנבו ;(4.5.2006 ,ת"פ )שלו כ"ס(  1332/04מדינת ישראל נ' קזמאר )פורס בנבו;(1.2.2005 ,
ת"פ )מחוזי ת"א(  40244/05מדינת ישראל נ' אבו עמאש )פורס בנבו ;(5.6.2006 ,רע"פ
 6589/07פלוני נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ;(15.10.2007 ,עפ"ג )מחוזי מר'(  22540109אבו
שיחה נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ;(4.3.2009 ,מ"ת )שלו ב"ש(  378020613מדינת ישראל
נ' פלוני )פורס בנבו.(1.7.2013 ,
ת"פ )שלו כ"ס(  3166/02מדינת ישראל נ' שמש )פורס בנבו ;(29.4.2004 ,ת"פ )מחוזי ת"א(
 40121/07מדינת ישראל נ' ענאד )פורס בנבו.(28.11.2007 ,
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מקרי שבה נתפסו שוהי בלתיחוקיי כאשר ה מתחזי לסייעני א ללא סיוע פעיל של
סייעני משוקמי77.
את מגמות ההגירה הקשורות לנסיונות להשיג מעמד של סייע נית לתאר באמצעות
תרשי .3
תרשי  :3השתקעותקבע בישראל ע קשר לשיקו סייעני

אוכלוסיית השוהי הבלתיחוקיי )שב"חי( היא בבירור אוכלוסייה שאינה שייכת לקטגוריה
של סייעני ,ולרבי מ הכלולי בה אי קשר ישיר לסייעני ,א יש באוכלוסייה זו ג מקרי
לאמעטי )אשר לא כול מתועדי( שבה השב"חי מסתייעי בסייעני ,בי לצור מעבר
לישראל ובי לצור איתור מקו מגורי ,השגת תיעוד או מציאת תעסוקה קבועה או זמנית.
בסיורי שעשיתי ברחבי האר במקומות שבה מתגוררי סייעני לשעבר התקבלה תמונה
קבועה למדי .על כל סייע שהוכר ככזה עלידי מערכת הביטחו נמצאי במדינתישראל
אנשי נוספי רבי – תכופות יותר מעשרי וחמישה – במעמד כזה או אחר .יש ביניה
היושבי בישראל באופ מוכר )ע תעודותזהות( ,ויש ביניה היושבי באר באופ מוכר
למחצה )ע אישורי שהייה( או בלתימוכר )"שוהי בלתיחוקיי"( .אלה עשויי לכלול את
המשפחה הגרעינית של הסייע ,הכוללת אישה וילדי )ולא אחת ג אישה שנייה וילדי78,
_____________________________________
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ב"ש )שלו י(  1981/02מדינת ישראל נ' ב מוסא )פורס בנבו ;(25.2.2002 ,ע"פ )מחוזי
ב"ש(  7227/05מדינת ישראל נ' איליאסוב )פורס בנבו ;(1.2.2006 ,עניי בסא ,לעיל ה"ש .74
ת"פ )שלו י(  1032/00מדינת ישראל נ' חמד )פורס בנבו ;(22.4.2004 ,עת" )מנהליי
ב"ש(  326/03דאוד נ' שר הפני )פורס בנבו ;(18.8.2004 ,בג"  10089/06פלוני נ' שר
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אשר מעמד שונה לעיתי מזה של ילדי האישה הראשונה(; הורי ,אחיות ואחי 79שכניסת
הותרה על רקע של מאוימות בשל פעילות הסיוע של ב המשפחה; בנותזוג ובניזוג
מהשטחי של ילדי הסייעני שגדלו בישראל; בני משפחה המגיעי לביקור ונשארי לגור
מגוריקבע; מאוימי אחרי; שוהי בלתיחוקיי80.
בפסקהדי שעסק בסוגיית חוקתיותו של חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(,
התשס"ג– ,2003מצטטת השופטת פרוקצ'יה נתו משנת  2003שנמסר עלידי המדינה ולפיו
"מאז  1994קבלו כ 130,000מתושבי האיזור מעמד כזה או אחר במדינה" 81.נתו זה הובא
עלידי המדינה כדי לתמו בטענה שקיי סיכו בטחוני הנובע מבניזוג פלסטיני שהתיישבו
בישראל בעקבות איחוד משפחות .אול נראה כי חלק משמעותי מאות  130,000תושבי
האזור שקיבלו מעמד במדינתישראל באותו עשור ) (2003–1994זכו בקבלת המעמד המבוקש
בשל סיוע למדינתישראל ובעזרת "סל קליטה" מתקציבה של מדינתישראל82.
אי בכוונת המאמר לטעו כי רוב הסייעני מעורבי בפעילות עבריינית במדינתישראל.
יתר על כ ,יש בי המשוקמי שהגיעו לעיסוק שתייג אות כסייעני לא מתו בחירה חופשית,
אלא בשל נסיבות חיי קשות ,שהולידו לעיתי את הכורח לבחור בי חלופות נוראות מכל
בחינה שהיא .מה שנטע כא הוא שהתופעות המתוארות מעלה ה ספח נלווה ונית לצפייה
מראש של תופעת הסייענות ,לא מעט דווקא בשל ההשקעה המסיבית בשיקו סייעני שקיבלו
הכרה 83.היק התמיכה בסייעני המוכרי וההבנה כי קבלת הכרה כסייע מאפשרת קליטה
בישראל במימו המדינה יצרו ביקוש ניכר למעמד של סייע בקרב פלסטיני המבקשי לשפר
את תנאי חייה.
_____________________________________

79

80

81
82

83

הפני )פורס בנבו ;(24.6.2007 ,בג"  11090/07פלוני נ' שר הבטחו )פורס בנבו,
 ;(6.4.2008בג"  ,364/11לעיל ה"ש .22
בג"  1791/09פלוני נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ;(19.3.2009 ,ת"פ )שלו עכו( 1229/04
מדינת ישראל נ' פשאפשה )פורס בנבו ;(25.10.2004 ,ת"פ )מחוזי ת"א(  40125/06מדינת
ישראל נ' אלחי )פורס בנבו ;(1.2.2007 ,עת" )מנהליי י(  661/07אבו חמיד נ' שר הפני
)פורס בנבו.(3.3.2008 ,
נתוני מחקר זה מספקי תימוכי מסוימי לחלקי ממחקר של ביסטרוב וסופר עלאודות
המגמות הדמוגרפיות בישראל .אול בעוד ביסטרוב וסופר מציגי מחקר מקי עלאודות
המגמות הדמוגרפיות הכלליות בישראל ,מחקר זה מתמקד באוכלוסייה מוגדרת ,שהיא רק חלק
מהמכלול המוצג עלידי ביסטרוב וסופר .יבגניה ביסטרוב וארנו סופר ישראל דמוגרפיה –2010
 – 2030בדר למדינה דתית .(2010) 33–27
בג"  7052/03עדאלה נ' שר הפני ,פ"ד סא) ,202 (2פס'  13לפסקדינה של השופטת פרוקצ'יה
).(2006
המספר  130,000מקבלי מעמד נתפס בטעות כמתייחס רק למבקשי איחוד משפחות .אבל הנתו
שנמסר עלידי המדינה מתייחס ג לתושבי האזור שקיבלו מעמד במסלולי אחרי שאינ איחוד
משפחות .סייעני מוכרי – ה ובני משפחותיה – מקבלי מעמד של תושבי מייד ע הגיע
לישראל .ה אינ נאלצי אפילו להגיש בקשה .כאשר אות סייעני רוצי להביא בני משפחה
נוספי או בנות/בניזוג לילדיה ,רק אז ה פוני למסלול של איחוד משפחות.
היו סייעני לשעבר שנקלטו היטב בישראל ,התערו בחברה וא פתחו וקיימו עסקי מצליחי
וגילו הצטיינות ג בתחומי נוספי .כ ,למשל ,במהל המחקר סייעה בידיי סטודנטית לתואר
שני אשר הגיעה לישראל כילדה ושירתה שירות לאומי .היו ג מקרי של גיוס ילדי סייעני
לצה"ל .ראו ,למשל ,עניי ענאד ,לעיל ה"ש .76
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ו .פעילות פלילית וחיי בשולי החברה
במהל המחקר עלתה לא אחת הטענה כי סייעני משוקמי ,לרבות בני הדור השני ,מעורבי
בפעילות פלילית בשיעורי גבוהי יותר מאשר כל קבוצת אוכלוסייה אחרת .היה קשה לקבל
נתוני מדויקי על שיעורי הפשיעה מכמה סיבות:
א .משטרת ישראל ושירות בתיהסוהר אינ מתייחסי לסייעני לשעבר כאל קבוצה נפרדת,
ולכ אי בנתוני כל קטגוריה שתבדיל קבוצה זו מקבוצות אחרות.
ב .בתגובה על פניות ממוקדות עלפי חוק חופש המידע אל המשטרה ואל שירות בתיהסוהר
התקבל מידע שעונה על שאלות אחרות מאלה שנשאלו )ואשר אינו רלוונטי למחקר זה(.
עברות פליליות ,צריכי להתקיי כמה
ג .ג במקרה שסייעני לשעבר נחשדי בביצוע ֵ
תנאי מצטברי עלמנת שיהיה אפשר לגלות עובדה זו (1) :התקבלה החלטה שקיימות
ראיות המצדיקות הגשת כתב אישו; ) (2פרקליטות המדינה לא פנתה בבקשה לסגירת
התיק בשל שירותי שהחשוד נות לשירותי הביטחו או למשטרה; ) (3הנאשמי הורשעו
בהחלטת ביתמשפט; ) (4החלטת ביתהמשפט זיהתה את המורשעי כסייעני או כדור
שני לסייעני .רק א כל התנאי מתקיימי )גיבוש כתב אישו ,החלטה להעמיד לדי,
הרשעה וזיהוי כסייע( ,נית לקבוע כי אכ מדובר בפעילות פלילית שנית לשייכה
לאוכלוסיית הסייעני לשעבר.
אחת האינדיקציות למעורבות נרחבת בפלילי של אוכלוסיית המשוקמי היא השכיחות
הגבוהה של רקע פלילי בקרב העותרי לבג" .מבי  496העתירות לבג" שכללו מידע כלשהו
מעבר לשמות הצדדי צוי רקע פלילי של העותרי ב 140עתירות ) 84.(28.2%קרוב לוודאי
שהשיעור האמיתי גבוה יותר ,מכיוו שבחלק מהעתירות יש מידע מועט ביותר .ע זאת ,ייתכ
שהמספרי הללו מוטי כלפי מעלה .אחת הסיבות האפשריות לכ היא שלילת מעמד הסייע
ממשוקמי שנתפסו שוב ושוב בפעילות פלילית .שלילת מעמד הסייע ממשוקמי השוהי
בישראל במעמד של תושב ארעי פירושה ג לעיתי ביטול המעמד של תושב ארעי ואפשרות
של גירוש לשטחי 85.כ מצויי בקבוצה זו טועני רבי למאוימות שמעמד הסייע לא נית
לה כלל.
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המספר הכולל של העתירות שהוגשו בשני הנסקרות הוא  ,541א ב 45עתירות מצוי מידע
בסיסי ביותר המתייחס בעיקרו לשמות הצדדי .אות  45עתירות אינ נכללות בתרשי .4
בבג"  7659/10פלוני נ' משרד הביטחו – שירות הביטחו הכללי ,פס' ) 2פורס בנבו,
 ,(13.3.2011מצוי כי "על רקע התנהגותו הפלילית הנמשכת של העותר וקיו אורח חיי עברייני
החליט ראש שירות הביטחו הכללי ביו  ,29.4.2003תו שאישר את המלצות הוועדה המייעצת,
על הפסקת הטיפול השיקומי בעותר" .ראו לעניי זה ג בג"  9366/05פלוני נ' שר הביטחו
)פורס בנבו ,(1.11.2005 ,שבו בוטל הסכ ע סייע לשעבר שהורשע בסחר סמי; בג"
 1030/04פלוני נ' שר הביטחו )לא פורס(; בג"  ,10089/06לעיל ה"ש  ;78בג" 8713/09
טוויל נ' משרד הביטחו )פורס בנבו ;(21.12.2009 ,בג"  7536/12פלוני נ' משרד הביטחו
)פורס בנבו.(24.6.2013 ,
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תרשי  :4רקע פלילי בקרב העותרי לבג"

העברות הפליליות שאוכלוסיית המשוקמי מעורבת בה נית לזהות כמה תחומי
מבי ֵ
בולטי ,ביניה הברחת שב"חי ושיכונ בישראלֵ ,
ועברות
עברות רכושֵ 87
עברות סמיֵ 86,
של אלימות במשפחה88.
במהל המחקר ,בכל מקו יישוב שבו ביקרתי וביקשתי להתחקות אחר אוכלוסיית
הסייעני ,הופניתי כמעט מייד למחלקת הרווחה ביישוב .קשה לאתר נתוני מדויקי ,א ברור
כי משפחות רבות של סייעני – ג כאלה שסיימו את הלי השיקו – חיות בדוחק ומתקיימות
_____________________________________
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עע"א )מחוזי ב"ש(  2690/01אדברי נ' מדינת ישראל – שב"ס )פורס בנבו ;(4.9.2001 ,ת"פ
)מחוזי ת"א(  38080110מדינת ישראל נ' מצבאח )פורס בנבו ;(1.11.2010 ,ת"פ )שלו עכו(
 3182/05מדינת ישראל נ' חוסיי )פורס בנבו ;(31.12.2006 ,עת" )מנהליי ת"א( 2287/06
קדומי נ' משרד הפני )פורס בנבו ;(11.2.2007 ,מ"ת )מחוזי חי'(  2011009מדינת ישראל נ'
דביח )פורס בנבו .(11.10.2009 ,כ ראו לעניי זה בג"  681/97פלוני נ' שירות הביטחו הכללי
)פורס בנבו ;(10.3.1997 ,בג"  ,9366/05לעיל ה"ש .85
בש"פ  6454/96מדינת ישראל נ' אלחלייל )פורס בנבו ;(16.9.1996 ,ב"ש )מחוזי י( 1332/02
מדינת ישראל נ' אל קתות )פורס בנבו ;(16.5.2002 ,עניי ברששת ,לעיל ה"ש  ;26מ"ת )שלו
י(  86290111מדינת ישראל נ' אבראש )פורס בנבו.(12.1.2011 ,
ת"פ )שלו נצ'(  3022/03מדינת ישראל נ' סאסא )פורס בנבו ;(1.10.2003 ,תפ"ח )מחוזי ת"א(
 1075/05מדינת ישראל נ' פלוני )פורס בנבו ;(18.12.2007 ,עניי קדומי ,לעיל ה"ש  ;86ב"ש
)שלו י(  2770/06מדינת ישראל נ' אלגעאפרה )פורס בנבו ;(21.3.2006 ,תפ"ח )מחוזי י(
 667/09מדינת ישראל נ' פלוני )פורס בנבו ;(29.3.2012 ,עמ"ת )מחוזי חי'( 57120309
א פארה נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(19.3.2009 ,
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מקצבאות של הבטחת הכנסה 89.אצל חלק )משמעותי ככל הנראה( מאוכלוסיית הסייעני
המשוקמי ההישענות על שירותי רווחה ותשלומי קצבאות נמשכת ג בקרב בני הדור השני90.

ז .סיכו
בחמישי השני שחלפו למ מלחמת ששתהימי ישראל נמצאת במצבקבע שבו היא שולטת
על אוכלוסייה עוינת שגודלה היחסי נע במש השני בי  35%ל 70%ממספר אזרחי ישראל.
בכל אותה תקופה הצליחה ישראל לתת מענה בטחוני טוב ,א שהיה עליה להתמודד ג ע
איומי חיצוניי לאקלי .אי ספק שה!רי$ה המודיעינית הטובה ,ובכלל זה השימוש המסיבי
בסייעני ,אפשרו את ההצלחה בשמירת הביטחו היחסי בתו מסגרת השליטה בכללותה
ובתוככי מדינתישראל בפרט .ע זאת ,הפרקטיקה של מת מקלט ומעמד בתו ישראל
לסייעני שנחשפו מעול לא עמדה לביקורת ציבורית .יתר על כ ,בעדויות שנאספו במהל
מחקר זה לא נמצאו שו תימוכי לכ שהתקיי דיו כלשהו בפורו פוליטי בכיר על
המשמעויות החברתיות והכלכליות של מדיניות קליטת הסייעני בישראל .המדיניות נשקלה
בעיקרו של דבר במונחי של תועלת מיידית לביטחו השוט והצור לשדר אמינות עלמנת
לאפשר גיוס סייעני בעתיד.
המדיניות של קליטת סייעני ושיקומ לא רק שאינה זמנית ,אלא שג סופה אינו נראה
באופק ללא הסדר מדיני .במצב המדיני הנוכחי הביקוש לסייעני – ובאופ מדויק יותר היצע
הסייעני – ובעקבותיו ג הלחצי להיקלט בישראל ולזכות בה במעמד של קבע ה תופעה
מתמשכת ויציבה .הביקוש לקבלת מעמדקבע בישראל בטענה של זכאות למעמד של סייע
נמצא א הוא בעלייה מתמדת .קליטת הסייעני התרחשה בעיקרה ביישובי חלשי ובשכונות
חלשות בערי מבוססות בישראל ,ועובדה זו מסבירה כיצד נושא שיכונ של הסייעני לא
עורר עד כה תשומתלב ציבורית רבה ,עלא מתיחויות קשות שטופלו באופ נקודתי.
הביקוש לקבלת מעמד של סייע – ובעקבותיו תושב#ת בישראל ו"סל קליטה" נדיב – גדל
דווקא בתקופה שבה האיומי הצבאיי הישירי על ישראל פחתו מאוד בהשוואה לעבר .בי
 85%ל 90%מהסייעני שנקלטו איפע בישראל עשו זאת למ שנת  ,1994לאחר שישראל
כבר פינתה שטחי שכבשה בשנת  1967ולאחר שכבר נחתמו הסכמי שלו ע שתי מדינות –
ירד ומצרי – שהגבול המשות שלה ע ישראל הוא הארו ביותר .בתקופה זו גבר אומנ
האיו בטרור עקב הקמת שלטו עצמאי בעזה ,א מספר הסייעני והטועני לסייענות מעזה
קט באופ ניכר ממספר מקרב תושבי הגדה המערבית .מאחר שהרוב המכריע של העותרי
מגיע משטחי הגדה המערבית – שטחי שקיי בה איו טרור א אי איו חיצוני משמעותי
על בטחונה של מדינתישראל – נית ג לשער כי המידע המגיע מאות סייעני הוא מידע
_____________________________________
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באחד הראיונות שקיימתי ע ב של משפחה שעניינה תלוי ועומד בבג" ,סיפר המרואיי,
המתגורר בעיר ש 95%ומעלה מתושביה ה יהודי ,כי המשפחה מצליחה לשרוד רק בזכות
חלוקת מזו שבועית הנעשית עלידי גמ"ח חרדי.
ביקור במחלקת הרווחה בעכו ;16.1.2014 ,ביקור במחלקת הרווחה באופקי;8.12.2014 ,
פגישות ע משפחות סייעני ,ביתשא.6.4.2014 ,
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משני בחשיבותו בהשוואה למידע הנדרש עלאודות איומי קיומיי ,כגו הפיתוח הגרעיני
באירא או אפילו איומי הטרור מעזה ומסיני .מידע המושג באמצעות סייעני בשטחי הגדה
המערבית מאפשר לעמוד על הלהרוחות בקרב אוכלוסייה הנמצאת בשליטה ישראלית
ובקרבה מיידית למרכזי האוכלוסייה בישראל ,ובדר זו לגלות ולהצמית איומי טרור בעוד
ִ
באיב.
קבלת ההחלטות בנוגע להפעלת סייעני ולמת מקלט לסייעני שנחשפו נעשה באופ
שהציבור בכללותו אינו מודע להשלכותיו .במקביל להרחבת היישוב היהודי בשטחי מתקיי
הלי שקט של התיישבות מקבילה של תושבי השטחי בישראל .הלי זה ממומ בחלקו על
ידי מדינתישראל ,ומקבל בחלקו האחר הכרה בפועל בדמות מת המעמד של "מאוי" ,המזכה
את המאוימי בהיתרי שהייה מתחדשי.
האפקט המצטבר של הגירתקבע באמצעות הסתמכות על מעמד הסייענות או טענות
הסמוכות לכ )מאוימות ,טענות למאוימות( עומע במידתמה עקב מת סוגי מעמד שאינ
אזרחות ,קרי ,מת תושב#ת והיתרי שהייה מתחדשי .בדר זו אי להגירה הזו ביטוי פוליטי
בבחירות הכלליות בישראל .תושבי שאינ אזרחי נהפכי במידה רבה למעי "נוכחי
נפקדי" – אנשי חסרי קול שנמצאי א אינ נספרי )בעלי מעמד של תושב זכאי
להשתת בבחירות המקומיות א לא בבחירות הארציות( .השאלה כמה זמ יכול להימש מצב
של פער בי מציאות חיי מסוימת לבי הרצו לתת ביטוי פוליטי לאוכלוסייתקבע חסרת
זכויות הצבעה היא שאלה פתוחה.
התבוננות על המציאות כפי שהיא משתקפת מממצאי המחקר מעלה כי חלק ניכר
מפעילות של הסייעני והמאוימי קשור למאמ להרחיב את היישוב היהודי בגדה המערבית
ולבסס מציאות שבה חלקי ניכרי מהגדה ייהפכו לחלק בלתינפרד מישראל .מאמ זה,
הכרו במת הגנה לעשרות נקודות מבודדות בלב אוכלוסייה עוינת ,מחייב מאמ מודיעיני
כבד בהרבה מזה הנדרש לש שמירת גבולות חיצוניי .יחסי ההמרה של מאמ זה כרוכי
בעידוד אוכלוסייה יהודית חזקה יחסית להתיישב בגדה המערבית ובקליטה מקבילה של זר
קבוע המורכב מאוכלוסייה חלשה של סייעני )במימו המדינה( ומאוימי בתו גבולות הקו
הירוק .המחיר של הרחבת גבולות השליטה הוא לפיכ ,בי היתר ,יצירת מציאות פוליטית
ודמוגרפית שונה לחלוטי מזו ששררה בי הירד לי א לפני שנות דור – מציאות שכוללת,
בניגוד למה שמקובל להניח ,הגירה והתיישבות דוכיווניות .יתר על כ ,נלווה לה מחיר כלכלי
וחברתי נוס שאינו מוכר או נחקר מספיק .מציאות חדשה זו ספק א פתרה את בעיות העבר,
אבל היא בוודאי מותירה שפע של בעיות לאפתורות בהווה ולעתיד.
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נספח  :1סיכו ישיבה בי נציגי ועדת ההיגוי לשיקו סייעני במשרד ראש
הממשלה לבי נציגי עיריית טירה19.5.1996 ,
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