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המשך מעמוד 1
אמר  בבניין  הדיירים  אחד 
בו  המתגוררים  כי  ל"הארץ" 
רכשו דירות יוקרתיות וכי זכאי 
הדיור הציבורי יורידו את ערכן. 
שמעו  "אנשים  אמר:  אחר  דייר 
פחדו  הם  אז  עמידר  פה  שיש 
שכונה  בין  הבדל  יש  לקנות... 

מי לשלם  מוכנה  את  ילשכונה, 
במקום  לגור  בשביל  וחצי  ליון 
אמרה  נוספת  דיירות  טוב". 
לא  שאנחנו  "ברור  ל"הארץ": 
רוצים אותם פה, אני לא צריכה 
להסביר למה, זה ברור". מקורות 
בפרטי הפרשה אמרו  המעורים 
ל"הארץ" כי הנימוק של "דקלי 
הוא  מההסכם  לחזרתם  פסגות" 
שהדיירים איימו לבטל את חוזי 
זכאי הדיור  הרכישה שלהם אם 
בבניין,  לגור  יעברו  הציבורי 
וטענו כי הם חוששים מפשיטת 
רגל. החברה לא השיבה לפניות 

"הארץ" בנושא. 
עמיי הודיעה חברת   2016 –ב
הזכאיות  משפחות  לתשע  דר 

ילדיור ציבורי בשל מצבן הכלכ
לי הקשה כי רכשה עבורן דירות 
ברחוב  חדש  מגורים  בפרויקט 
מוטה גור בעכו, וכי יוכלו לעבור 

אליהן עד סוף 2017. 
לה אמורים  היו  יבפרויקט 

לצד  פרטיים  רוכשים  תגורר 
בתחילת  הציבורי.  הדיור  זכאי 
2018 החלו המשפחות הזכאיות 
לא  כי  להבין  ציבורי  לדיור 
ייכנסו לדירות שנרכשו עבורם, 
בעוד שהרוכשים הפרטיים עברו 
במשרד  בדירותיהם.  להתגורר 
שלה  הבת  ובחברת  השיכון 
עם  ומתן  במשא  פתחו  עמידר 

יהחברה בדרישה שתאפשר למ
שפחות להיכנס לדירות, ובימים 

אולטימ לה  הציבו  יהאחרונים 
כי  לחברה  הודיע  המשרד  טום. 
המשפחות  עבור  למצוא  עליה 
יותר  או  שווי  באותו  דירות 
בעכו אשר יהיו מקובלות עליהן 
להן  או שתתיר  ועל המשרד — 
לעבור לדירות שנרכשו עבורם. 
אם לא תעשה זאת, בתוך 45 יום 

המדינה תפנה לבית המשפט.

מהסוג  בגזענות  "מדובר 
המשנה  אומר  ביותר",  הבזוי 

המ "ידיד"  עמותת  ילמנכ"ל 
רן  המשפחות,  לאחת  סייעת 
מלמד. "לא ייתכן שקבלן המוכר 
יגורו  דירות יקבע לרוכשים מי 
מדובר  אם  בין  הללו,  בדירות 
בדיור ציבורי או לחלופין דירות 
בשכירות ארוכת טווח. העובדה 
דיירים שקנו  וגם  כי גם הקבלן 
דירות בבניין מסרבים לשכן בו 

את  מראה  ציבורי  דיור  דיירי 
הישרא של  המכוער  יפרצופם 

לים. כאלה שמדברים על שוויון 
מתגלים  אינם  עוד  כל  וצדק 
שמכונה  )מה  המשותפת  בחצר 
 not in my back  —  NIMBY

.")yard

ישנים במטבח
היא  מעכו  אנטכלי  משפחת 
מהתנהלות  הנפגעות  אחת 

שבע  בת  המשפחה,  החברה. 
 15 כבר  מתגוררת  נפשות, 
בת  ישנה  עמידר  בדירת  שנה 
 ,41 בת  אמל,  האם  מטרים.   50
מספרת כי ילדיה, בני 11 ו–14, 
ליד  קומותיים  על מיטת  ישנים 
המקרר במטבח. לפני כשנתיים 
כי  השיכון  משרד  להם  הודיע 
חדשה  דירה  עבורם  ירכשו  הם 
מאושרים,  "היינו  בפרויקט. 
שלי  החמישית  הבת  אחרי  רק 

גדולה  לדירה  זכאות  קיבלנו 
"אנחנו  אמל.  אומרת  יותר", 
ונזילות,  עובש  עם  בדירה  חיים 
שבע  לשרוד  מצליחים  בקושי 
מה  וכל  מטר  בחמישים  נפשות 
לדירה  להיכנס  זה  שחיכינו 
ארבעה  לנו  הבטיחו  החדשה. 
חדרים מאה מטר עם מרפסת". 

הסימן הראשון לכך שהחלום 
בחודש  הופיע  להתנפץ  עומד 
בעלה  עם  הגיעה  אמל  ינואר. 
לראות  וביקשה  למקום  אמין 
את ביתה החדש. לדבריה, מנהל 
"אין  לה:  אמר  במקום  העבודה 
לך  מכרתי  לא  איתך,  עניין  לי 
דירה  תקבלי  לא  את  דבר.  שום 
דיור  של  דיירת  את  כי  פה 
את  לנו  מורידים  ואתם  ציבורי 
הערך של הדירות. תלכי תדברי 
עם עמידר הם הבטיחו לך שהם 
נותן  לא  אני  דירה,  לך  נותנים 

דירות לעמידר". 
יאמל מספרת כי נפגעה עמו

מצורעת.  כמו  "הרגשתי  קות. 
רק  מחלה  איזה  לי  יש  כאילו 
בגלל שאין לי כסף לקנות בית 
וצריכה את עזרת הדיור ציבורי 
לי שיתייחסו אליי",  מגיע  ככה 
שעבר  בחודש  אומרת.  היא 
ועבר  לב  בהתקף  לקה  בעלה 
צנתור. "הכל בגלל המצב הנפשי 
שלנו", היא מסבירה. "אני בסך 
הכל רוצה לתת חיים נורמליים 
לילדים שלי. עוני זה לא מחלה, 

בטח שלא מדבקת".
ביוני האחרון, בעקבות פנייה 
קיבלה  השיכון  למשרד  שלה 
אמל הודעה כי "העיכוב בקבלת 
הקבלן.  מהחלטת  נובע  הדירות 
ומתן  במשא  נמצא  משרדנו 

את  לפתור  מנת  על  הקבלן  עם 
ייצור  המחוזי  משרדנו  הבעיה. 
הדירות  כאשר  קשר  עמכם 

יתקבלו".
טלפוני  קשר  יצרה  אמל 
מוסא  החברה,  מבעלי  אחד  עם 
לקבל  אמורה  "הייתי  נעים. 
בית במוטה גור 3, רציתי לברר 
איתך למה עד עכשיו לא קיבלנו 
את הדירות האלה?", אמרה לו. 
בתגובה השיב מוסא: "למה אני 
אני  צריך לתת לך את הדירה? 
לא  אני  דירה  לך  מכרתי  לא 
המופתעת  אמל  אותך".  מכיר 

אותה  קיבלתי  "אני  הסבירה: 
מעמידר והייתי אמורה להיכנס 
דרך עמידר", וזה הגיב: "עמידר 

יצריכים לפנות דרך משרד השי
כון, אני לא מכיר אותם ואני לא 

ימכרתי להם דירות, אני לא רו
צה לתת להם דירות לעמידר". 

נוספת  טלפונית  בשיחה 
לקבלן:  ואמרה  אמל  התעקשה 

ציבו י"אתה לא מעוניין שדיור 
זה  כי  לבניין  אלייך  ייכנס  רי 
הבניין".  של  מהערך  לך  יוריד 
הדברים  את  הכחיש  לא  מוסא 
בשיחה ואמר: "כן, מי את בכלל, 
מכיר  אני  אליי?  פונה  את  איך 
אותך? אני עובד איתך? מכרתי 

לך משהו?". 
ליועץ  פנתה  "ידיד"  עמותת 
השיכון  משרד  של  המשפטי 

והודיעה כי בכל תביעה שתוגש 
בית  כידיד  תצטרף  היא  בנושא 
שלנו  הגדול  "החשש  המשפט. 
חד  במקרה  מדובר  לא  כי  הוא 
שילך  שלג  בכדור  אלא  פעמי 
ל"הארץ".  מלמד  אומר  ויגדל", 

השי למשרדי  קוראים  י"אנחנו 
כון והמשפטים כמו גם לוועדת 
לשנות  הכנסת  של  הכלכלה 
את החוק כך שכל מקרה שכזה 
כבדים  כה  קנסות  אחריו  יגרור 
שהם  והיזמים  הקבלנים  על 
שהם  לפני  פעמיים  יחשבו 
הדירות  את  להעמיד  מסרבים 
גם  אנו  להם.  הזכאים  לרשות 
מתכוונים להקים מערכת דיווח 
קבלנים  של  שחורה  ורשימה 
לאכלס  מוכנים  שאינם  ויזמים 
דירות בדיירי דיור ציבורי מתוך 
יום  של  בסופו  כי  גמור  ביטחון 

יס ירובו של הציבור הישראלי 
או  מקבלנים  דירות  לרכוש  רב 
מחברות קבלניות גזעניות", הוא 

מוסיף.
הם  כי  מסרו  עמידר  מחברת 

הת את  רבה  בחומרה  י"רואים 
נהלות הקבלן, המנוגדת להסכם 
העיכוב  על  ומצרים  הרכישה 
הדיור  לזכאי  הדירות  במסירת 
הוסיפו:  בחברה  הציבורי". 
עינינו,  לנגד  הזכאים  "כשטובת 
אם  כי  לקבלן  החברה  הודיעה 

יבתוך לוח זמנים מוגבל לא ימ
סרו הדירות, או שימצא פתרון 
משרד  של  דעתם  את  המניח 
בקשה  תוגש  והשיכון,  הבינוי 
לבית המשפט לאכוף על הקבלן 
שצעד  מקווים  אנו  ההסכם.  את 

זה יתייתר". 
לי ירון

חברת "דקלי פסגות", שמכרה את הדירות למשרד השיכון, טענה כי נאמר לה שהדירות יאוכלסו במשפחות "נורמטיביות" והגיע "סוג אחר של דיירים". עמותת ידיד: גזענות מהסוג הבזוי ביותר

קבלן מסרב למסור דירות לדיור ציבורי בשל טענה שערכן יירד

אמל: "אני בסך הכל רוצה 
לתת חיים נורמליים 
לילדים שלי. עוני זה 

לא מחלה מדבקת"

יהושע )ג'וש( בריינר

הור סוהר  בית  מפקד  יסגן 
חק שלשום ממתקני שירות בתי 
הסוהר לעשרה ימים בשל חשד 
בשתי  מגונים  מעשים  שביצע 

יסוהרות והטריד מינית. לפי הח
ישד, אחד המקרים התרחש בש

בועות האחרונים, והמקרה השני 
יהתרחש לפני שלוש שנים, ביחי
ידה בה שירת הקצין באותה תקו
יפה. הקצין, בדרגת סגן גונדר, מכ
חיש את המעשים המיוחסים לו.

פנה  המידע,  קבלת  בעקבות 
לי )שב"ס(  הסוהר  בתי  ישירות 

חידה הארצית לחקירות סוהרים 
433, שפתחה בחקירה במי  בלהב
סגרתה נחקר הקצין ביום חמישי 

יבאזהרה. נציבת בתי הסוהר, רב גו
ינדר עפרה קלינגר, מסרה: "לא אג

לה סובלנות להתנהגות לא ראויה 

של סגל שב"ס. משימת המפקדים 
היא להגן על אנשי הסגל".

שב"ס  כי  נטען  באחרונה 
מתייחס בסלחנות לעבירות מין, 
עדויותיהן  רקע  על  היתר  בין 

גל בכלא  סוהרות  שלוש  ישל 
ידי  על  מינית  הוטרדו  כי  בוע 

מפק בידיעת  ביטחוני  יאסיר 
דיהן. הסוהרות העידו כי סוהרים 

בי לאגף  אותן  העבירו  יבכלא 
מוחמד  האסיר  לבקשת  טחוני, 

עו למאסר  השפוט  יעטאללה, 
לם. אחת הסוהרות התלוננה כי 
עטאללה אחז בישבנה והשתיים 

יהאחרות אמרו כי ההעברה בוצ
עה לדרישת קצין מודיעין בדרגת 

ירביכלאי, לכאורה במסגרת הס
דר בין הקצין לעטאללה, הנחשב 
לאחד האסירים הבכירים בכלא. 
עטאללה הורשע שרצח ב–2003 
שנחשדה  פלסטינית  ברמאללה 

בשיתוף פעולה עם ישראל.
"האסיר הביטחוני ראה אותי 
ואמר לי בואי תעבדי באגף שלי, 
עניתי לו 'ממש לא'", צוטטה אחת 
אחד  "יום   ,20 לערוץ  הסוהרות 

ימפקד המשמרת שלי אמר לי שק
יצין המודיעין דרש שאעבור לע

בוד באגף של האסיר, אמרתי שאני 
לא רוצה. המפקד ענה 'דרשו אותך 
שם'. בהתחלה סירבתי להיכנס, זה 

יאסיר שעושים לו הרבה כבוד בכ
ילא". בעקבות חשיפת המקרים נפ
יתחה חקירה פלילית ובשב"ס הקי

מו צוות בדיקה פנימי.

סגן מפקד בית סוהר הורחק ל–10 ימים 
בחשד שביצע מעשים מגונים בסוהרות

יהושע )ג'וש( בריינר

פינה  בכל  ניכרת  העליבות 
98 בדי  בבניין שברחוב לוינסקי
ירום תל אביב. את פני הבאים מק
ידם ריח שתן, מבקשי מקלט שיכו

רים שרועים על הקרקע בכניסה 
לבניין ובגינה הסמוכה נמכר לכל 
דורש, מתחת לאפה של המשטרה, 
סם הפיצוציות "נייס גאי". הבניין 

יהמוזנח היה התפאורה לאחד מתי
יקי החקירה החמורים ביותר שה

גיעו בשנים האחרונות לשולחנה 
של המחלקה לחקירות שוטרים: 
שני שוטרים, המשרתים בתחנת 
שרת הסמוכה, מואשמים ששדדו 

ימעובדים זרים מאות אלפי שק
ילים באיומי אקדח. השניים מכ

חישים את ההאשמות.
מבהארט פוקהרל נלקחו 12 
אלף שקלים. "זה כל מה שהיה לי", 

יהוא אומר, "שתי משכורות שתכ
ננתי לשלוח למשפחה". פוקהרל, 
42, היה במשך שנים מורה למי  בן

תמטיקה בארצו, ולדבריו השתכר 
300 דולר בחודש. לפני תשע שנים 
עזב את ההוראה ובא לישראל כדי 

ילעסוק בסיעוד. הוא מטפל ביש
89, שבביתו ברמת השי  ראלי בן

רון הוא משוחח עם "הארץ". "אני 
ימטפל במבוגר", הוא אומר בעב

רית רצוצה, "מקלח, קקי, מנקה, 
הכל אני עוזר לו, 24 שעות. באה 
משטרה ולקחה כסף, למה? אני לא 
רוצה בעיות, רק את הכסף, שיהיה 

ילילד באוניברסיטה". הכסף שנל
קח מפוקהרל ומאחרים לא אותר, 
והסיכויים שיקבלו אותו בחזרה 

נראים קלושים.
כתב האישום שהגישה מח"ש 

יבשבוע שעבר לבית המשפט המ
לשוט מייחס  אביב  בתל  יחוזי 

רי הסיור ביסאן יחיא ונזיה סעב 
קבלת שוחד, שוד, שימוש לרעה 
אמונים.  והפרת  המשרה  בכוח 
האישום הראשון מתייחס ליחיא 

ילבדו — קבלת תשלומי שוחד קבו
עים בסך אלפי שקלים מצ'אנג, 

יעובד זר מסין, שארגן משחקי פו
קר בדירה ברחוב נווה שאנן. לפי 

פר וסעב  יחיא  השני,  יהאישום 
יצו לדירה, כשהם במשמרת, במ

דים ונושאים אקדחים, ושדדו את 
האיש ששילם את דמי החסות. הם 
לקחו ממנו 4,000 שקלים, וסכום 
לי,  חברתו,  של  מהארנק  דומה 

שלא היתה בדירה. 
"מי ששדד אותי הם השניים 

יהאלה, שקיבלו ממני שוחד", סי
פר צ'אנג בחקירתו במח"ש. "נכון 
שאני נותן להם כסף שנה וחצי, 
אבל הפעם הם הגזימו". לדבריו, 

התקרית  לאחר  מביתו  כשיצא 
משטרה.  ניידת  פניו  על  חלפה 

י"מדוע לא הלכת לניידת להתלו
נן על השוטרים?", שאל אותו אחד 
החוקרים. "פחדתי", השיב צ'אנג. 
המקרה השלישי הוא החמור 
ביותר: לפי כתב האישום, בליל 
15 ביוני הגיע סעב לדירה ברחוב 
לוינסקי. שם, ידע, יש כספת שבה 
מפקידים עובדים זרים מנפאל את 
כספם. השוטר, לבוש מדים, פרץ 
את הדלת בבעיטה ושלף אקדח. 

יבאותו זמן חיכתה הניידת שותפ
יתו למשמרת, שלא ידעה מה מע

שיו. לאחר שמצא בדירה 319 אלף 
ישקלים, הוא הזעיק לדירה את חב

רו יחיא, שהביא עמו תיק שחור. 
לפי החשד, השוטרים הכניסו את 

יהכסף לתיק ועזבו את הדירה. מצ
למות אבטחה תיעדו אותם יוצאים 

מהבניין.

ילמחרת באו העובדים הנפא
לים שכספם הוחזק בדירה לתחנת 

ישרת, שבה משרתים שני השוט
רים, במחשבה שיקבלו את כספם 
בחזרה. כשתקוותם נכזבה הגישו 
תלונה. לפי החשד, יחיא זיהה אחד 

ימהם, ובעקבות זאת חיברו הוא וס
יעב דו"ח שקרי שהסביר את הימ

שניהלו  במרדף  בבניין  צאותם 
כביכול אחר עובד זר מהודו.

כספת קהילתית 
בישראל שוהים כיום כ–4,000 
עובדים זרים מנפאל. לפי נתוני 
כשליש מהם  האוכלוסין,  רשות 
בישראל שלא כחוק. כמעט כולם 
עובדים בענף הסיעוד. אחד מהם 
45, שביקש שלא להי  הוא אובי, בן
יזדהות בשמו המלא מחשש שק

ייבהלו. כמו רבים  רוביו בנפאל 
ימחבריו, בימות השבוע הוא מט
יפל בקשיש בראשון לציון ובסו

פו שב לדירתו בדרום תל אביב. 
ילדים,  שני  בארצו  הותיר  הוא 
באוניברסיטה,  לומד  מהם  אחד 

יומדי חודש הוא שולח את משכו
רתו הביתה. 

בדירתם, בקומה הרביעית של 
הבניין, ברחוב לוינסקי מחזיקים 

וחברו כספת, שבה מפקי יאובי 
ידים עובדים זרים מנפאל את כס

פם. כמה מהם מבקשים לשמור 
לבילויים; לאח כסף  יבצד קצת 

רים אין היתר לשהות בישראל, 

יולכן גם אינם יכולים לפתוח חש
בון בנק.  "כולם פוחדים מגנבים", 

ימסביר אובי, "נותנים לי ואני שו
ימר ועושה רשימה מסודרת, סומ

כים עלינו". הרשימה שהשלימו 
אובי וחברו דקות לפני הפריצה 
הפכה לראיה בתיק. ר', שעובדת 
שלא  ומבקשת  בסיעוד  היא  אף 

ילהזדהות מחשש ששוטרים יפג
יעו בה, מוסיפה: "הרבה פה נות

נים לאובי ולחבר שלו את הכסף 
שלהם, כי להם יש לפעמים זמן 

ילשלוח אותו )לנפאל(. כדי לש
לוח אני צריכה לקחת יום חופש, 

וזה אובדן של 350 שקל".
"הוא אדם כזה נאמן, אדם כל 

יכך טוב, הוא אסף אגורה לאגו
רה", מספרת המעסיקה של אובי. 
"הוא מטפל בבעלי ובי כבר תשע 
שנים. בעלי אדם חולה מאוד, והוא 
מטפל בו בכזו מסירות, אז מאדם 
כזה, שמנקה את הצרכים של אדם 
מבוגר בשביל פרנסה, גונבים את 

יהכסף שלו?". בשלב מסוים השי
חה נקטעת: המטופל מעד, ואובי 

יממהר לקום ולסייע לו. "איזה יש
ראלים יעשו את העבודה הזו?", 

תוהה המעסיקה.
אובי  ספר  שישי  יום  באותו 
319 אלף שקלים ו–18 אלף דולר. 
קודם לכן הפקידה בידיו עובדת 
40 אלף שקלים, פיצויים שקיי
יבלה עם מות המטופל שלה. בע
ירב בא חברו פוקהרל להפקיד אצ

לו את שתי המשכורות האחרונות 
שלו. כשיצא לחדר המדרגות, לפי 
כתב האישום, נתקל בשוטר סעב. 
"הוא אמר לי 'אתה לא הולך', לקח 

ילי את היד, בעט בדלת ופרץ פני
"כשהוא  פוקהרל,  משחזר  מה", 
נכנס הוא שלף אקדח קטן, היו שם 
כמה אנשים והוא כיוון על כולם. 

בטח שפחדתי".
יבהמשך הורה סעב לכל הנו
יכחים מלבד אובי לעזוב את הדי
ירה, והחל לחפש בה כסף, עד שמ

צא. "אמרתי לו 'אני לא גנב, זה 
לא כסף שלי אלא של חברים שלי 
שאני שומר להם אותו, בבקשה אל 
תקח אותו'", מספר אובי. "פחדתי, 
ידעתי שהוא עושה משהו אסור. 

יאמרתי לשוטר 'אני יודע שלא תר
ביץ לי, כי לא עשיתי שום דבר 
רע'. הוא אמר לי להישאר בחדר 
ונכנס למקום אחר עם הכסף. לא 
ראיתי אותו מכניס אותו לתיק, 
אבל כשהם עזבו הכסף נעלם. רק 

את הדולרים הם השאירו".
הפר בחקירת  הקושי  יעיקר 
ישה היה באיתור הקורבנות ובג
יביית גרסאותיהם. העובדים הסי

נים מדירת הפוקר חששו להעיד, 

וכך גם חברתו של צ'אנג, השוהה 
יבישראל ללא היתר. לכך הצטר

פו קשיי השפה. החוקרים נעזרו 
בהאזנות סתר, ובעזרת המעבדה 
לזיהוי פלילי נמצאה התאמה בין 
הטביעה על דלת הדירה ברחוב 
לוינסקי לסוליית הנעל של סעב. 
שני השוטרים מכחישים את 
המיוחס להם. הטלפונים שלהם 
אמנם אוכנו בזירת האירוע, אבל 

יהם טוענים שהיו בפעילות מבצ
יעית. עורכי דינם, אורית חיון וס

לאח עבאס, ציינו כי השוטרים לא 
זיהוי,  במסדר  להשתתף  נדרשו 
בתיאורי  סתירות  על  והצביעו 

יהקורבנות. אלה, לדבריהם, מעי
דים שלשניים אין קשר לעבירות. 
בשבוע שעבר הורה בית המשפט 

ילשחרר את השוטרים בתנאים מג
בילים לבתי קרוביהם. זאת, לאור 

היותם שוטרים מצטיינים ולאור 
יהעובדה שלא נעצרו עד שהחקי

רה הפכה גלויה. 
יבקהילה הנפאלית הקטנה בד

רום תל אביב ממשיכים לדבר על 
בועטת  משטרה  "איזו  התקרית. 
ככה בדלת? איזו משטרה לוקחת 
אובי.  שואל  אנשים?",  של  כסף 

י"אנחנו אנשים טובים, באים לע
ושולחים  השבוע  כל  קשה  בוד 
כסף למשפחה בנפאל", אומרת ר', 

י"השוטרים אולי חשבו שלא נתלו
נן כי אנחנו חלשים, אבל אנחנו כן 
הלכנו למשטרה כי אנחנו יודעים 

יכשמשהו לא בסדר, אנחנו לא מפ
חדים". ופוקהרל אומר: "כשאובי 
אמר לי שהכסף איננו והמשטרה 

ילקחה אותם, הייתי בהלם. המש
טרה בנפאל אולי גונבת כסף של 

אנשים, אבל פה בישראל?"

שוטרים מואשמים ששדדו באיומים מאות אלפי שקלים מעובדים זרים, 
והקהילה הנפאלית רועשת: "המשטרה בנפאל אולי גונבת, אבל פה?"

העובדים הזרים שחסכונותיהם 
נשדדו מתקשים להתאושש
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