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 לכבוד

 ט' שבט תשע"ג                     אייל ינון עו"ד

 0202 ינואר 02         כנסתיועץ המשפטי ל

   ירושלים  

             20 - 5962576: באמצעות פקס

                                                 

 תן ומכתבך בנושאאופן הטיפול בפרשת חוקר מרכז המחקר והמידע של הכנסת גלעד נהנדון: 

 

 שלום רב,

"מ.מ.מ", הועבר  -כידוע לך, ד"ר גלעד נתן אשר הועסק במרכז המידע והמחקר של הכנסת, להלן ה

וכן על פי  1מתפקידו כחוקר לטובת תפקיד מטה בארכיון הכנסת. על פי הודעות דוברות הכנסת

פעולה זו נעשתה בעקבות התבטאויות , 0202בינואר  8-ה לחברי הכנסת מהתאריך 2מכתבך

במוסד זה. אין אנו  של חוקר בתפקיד שירותוינטרנט, במהלך של ד"ר נתן באתרי א פובליציסטיות

כותב יר חוקר בכש ,מובן שיש בעינינו טעם לפגםאך  ,על החלטה מקצועית זו באים לחוות דעה

 ם וסירובהבעובדים זרי התותעמרבשל השואפת לשמור על "טוהר הגזע" ל ישראל מדיניות הגירה שש

  .3לתת להם אזרחות, בד בבד עם כתיבת מחקרים על הסוגיה

באחת ושכתב ד"ר נתן  "במפורש ש"אין כל פגם במחקריםנכתב  הודעות לתקשורת באותן עם זאת,

 הייתה שלא העלתה, עצמו לבדוק מנת על  מ.מ.מ -ה שעשה חיצונית דיקהב גםש" התגובות אף נכתב

דברים אלו התקבלו אצלנו  .4מוטים" או מגמתיים נתונים בו היו שלא ובוודאי המחקר בנתוני טעות

 אנאבל ר"קה חיצונית שביצעה  דבדיאותה תוצאות  הגיע לידינו עת כיוון שבאותהבפליאה רבה, מ

       , בעקבות דו"ח הביקורת שחיברנו על מחקר הכנסת של המחקר למרכז תועצ, יפרידלנדר-ליפסיק

מ.מ.מ בשם "המדיניות כלפי אוכלוסיית המסתננים, מבקשי המקלט והפליטים בישראל -ה

הביקורת שהעלנו  יעיקר אתמלא בפה  פרידלנדר-ליפסיקד"ר  דעתה אישרה בחוות. ובאירופה"

 גבוה במקום נמצאת שישראל לומר "ניתןכי (, 1נספח שם ) קובעתלנדר דפרי -ד"ר ליפסיק . 5במחקרנו

                                                           
1
; שמאלניות דעות בגלל ודחה הכנסת של המידע במרכז חוקר: הימין של שלילי קמפיין לאחר, 52020202", הארץ"  
 .הכנסת של המחקר מרכז את לעזוב נאלץ נתן גלעד, 520020200",גלובס"
2
 .22022002, סימוכין העברתו של ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת, 82020202איל ינון,   

3
 .במראה הביטו? קיצונית אוסטריה YNET, 520220228, גלעד נתן  

4
 .החכם נתן, 720020200", "מידה  

5
פליטים, אנשים במצב דמוי פליטות ומבקשי מקלט בישראל: השוואה , 8200200המרכז למדיניות הגירה ישראלית,   

 . כמותית למדינות האיחוד האירופי ומדינות נבחרות נוספות

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/01/Gilad-Natan080113.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/01/Gilad-Natan080113.pdf
http://www.scribd.com/doc/116160450/%D7%93%D7%95-%D7%97-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.scribd.com/doc/116160450/%D7%93%D7%95-%D7%97-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.scribd.com/doc/120473487/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E-%D7%9E-%D7%9E
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.1901050
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000811729
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/01/Gilad-Natan080113.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3604678,00.html
http://mida.org.il/?p=3831
http://www.scribd.com/doc/116160450/%D7%93%D7%95-%D7%97-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%25D
http://www.scribd.com/doc/116160450/%D7%93%D7%95-%D7%97-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%25D
http://www.scribd.com/doc/116160450/%D7%93%D7%95-%D7%97-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%25D
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 כן ... ועלתושבים 0222 כל פי-על מקלט ומבקשי פליטות מויד במצב אנשים, הפליטים יחס מבחינת

 המקום "כאןנוסף היא קובעת: ב .נכונה" הינה רופהאי מדינות בקרב חשוב יעד אכן שהיא הטענה

 בין, יותר חד באופן הוצגה לא שישראל כך על מ"הממ דוח כלפי שנמתחה הביקורת שאומנם לציין

 לאירופה ביחס מקלט ומבקשי פליטות מויד במצב אנשים, פליטים בקליטת החשובות המדינות

   .מוצדקת" הינה, בכלל מערביות ולמדינות בפרט

עלה שמדינת ישראל נתנה מקלט )פליטות ודמוי פליטות( ליותר מהגרים לא חוקיים מכל  נוקרבמח

בכל מקרה, בוודאי שניתן להסכים על כך שדברים . 0200 -0202מדינה אחרת באיחוד האירופי בשנים 

 :ךנכתב כ 6מ.מ.מ, שם -סותרים באופן מוחלט את הדברים שנכתבו ב   לנדרדפרי-ליפסיק אלו של ד"ר

למרות הגידול הניכר במספר האנשים שבאו לישראל בהגירה מעורבת בשנים האחרונות והגידול "

מדינת ישראל   ,הניכר במספר האנשים במצב דמוי פליטות הזכאים להגנה קבוצתית ומבקשי מקלט

בסיכום  בנוסף,)הדגשה שלנו(. "איננה אחת ממדינות היעד העיקריות של הגירה כזאת בעולם

 ,אוכלוסיית היעד של נציבות האו"ם הולכת וגדלה. עם זאתב: "ון בסוף המחקר נכתונקודות לדי

מדינת ישראל אינה נחשבת למדינה בה אוכלוסיית ההגירה המעורבת בכלל, ואוכלוסיית היעד של 

להבדיל ממדינות האיחוד האירופי, מקנייה ליטים של האו"ם בפרט גדולה במיוחד, נציבות הפ

במיוחד, וסיית היעד של נציבות הפליטים של האו"ם בישראל אינה גדולה ומדרום אפריקה. אוכל

 וגם לא שיעורה באוכלוסייה".

צון מכוון להטעות או רק אין לנו את היכולת או את הכלים לקבוע האם הצהרות אלו נכתבו מתוך ר  

 את העובדות בצורה הפוכה ך בכל מקרה מדובר במיצג שווא המשקףאמקצועיות,  מתוך חוסר

מ.מ.מ לעמוד מאחורי הנתונים  -לנו התעקשות ה זאת, לא מובנת לאור כלמהמציאות.  לחלוטין

שישנם פגמים חמורים ביותר.  אף לאחר שביקורת חיצונית שהם עצמם ביקשו קובעתבמחקר הנידון 

זה , נתון נוסף המוצג באותו מחקרקובעת ש לנדרדפרי -ליפסיק ר"דשהדברים חמורים עוד יותר כיוון 

אינו רלוונטי ולא ברור מאוכלוסיית היעד של האו"ם, " 2.08% המראה שבמדינת ישראל נמצאת רק

)במחקרנו כתבנו שאחוז  דו"ח איתן מקדם את הדיון בנושא" באיזה מידה נתון זה אליו מתייחס גם

למרות קביעה זו,  .זה מהווה נתח גדול בהרבה מחלקה של אוכלוסיית ישראל באוכלוסיית העולם(

ד"ר מ.מ.מ  -שנתנה מנהלת ה הרצאהבמסגרת   , כפי שנעשה זהמטעה נתון שיכים לעשות שימוש בממ

 .08.00.007 -נס שדרות לחברה בתאריך הבמסגרת כ ,שירלי אברהמי

                                                           
6
", המדיניות כלפי אוכלוסיית המסתננים, מבקשי המקלט והפליטים בישראל ובמדינות אירופה, "082620200גלעד נתן,   

 הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 
7
 ."?להישאר כדי כאן הם האם" ומסתננים עבודה מהגרי זרים עובדים שדרות כנס, "הכנסת של והמידע רהמחק מרכז  

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03132.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03109.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03132.pdf


 
 

3 
 

יבר ד"ר נתן עולים ביתר חריפות גם בשני מ.מ.מ שח -ההכשלים המקצועיים במחקרי אך בכך לא די. 

 העוסק, 8הראשון במחקר פשיעה בקרב אוכלוסיית המסתננים לישראל. נתוני המחקרים הנוגעים ל

 משכיחותה נמוכה זו באוכלוסייה העבריינות שכיחות"ש נקבע, 0202 משנת, המסתננים פשיעת בנתוני

 יש, התקשורת באמצעי נרחבת חשיפה שקיבלה, זו בהצהרה". ניכר באופן הכללית האוכלוסייה בקרב

 הדיווח שאחוזי בעוד, שנפתחו לתיקים מתייחסת שהשוואה מכך נובע הראשון הכשל. חמורים כשלים

 האוכלוסייה של מאלו משמעותית נמוכים הם, בעצמו הכנסת מחקר שמציין כפי, זו באוכלוסייה

 אינם כלל מהפשעים גדול שחלק מכך נובע יותר חמור כשל. מייצג אינו התיקים מספר ולכן הכללית

 הנקודה אבל. ועוד לבן צווארון, בנייה עבירות כגון, חוקיים לא במהגרים דנים אנו כאשר רלוונטיים

 ערך שווה משקל המעניקה, במחקר השנעש כפי, להשוואה משמעות כל שאין היא ביותר החשובה

 קלה  אלימות עבירת אפילו או מס עבירות בין תיקיל אלים אונס או רצח עבירת בגין הנפתח לתיק

 .מילולי איום כגון

 עם: "במפורש תבנכ זה במחקר. לעובדות לחלוטין חוטא כבר, 0200 ממאי, זה בנושא 9השני המחקר 

 עבירות, אלימות עבירות בעיקר, מקלט ומבקשי מסתננים של העבירות במספר עלייה חלה השנים

 משיעור נמוך השיעור, העלייה למרות, כאמור כי אם) מין ועבירות ציבורי סדר עבירות, גוף כנגד

 .במקור[ הסוגריים(" ]הכללית באוכלוסייה אלו בעבירות הפשיעה

 אוכלוסיית של והמין הרצח עבירות מספר את בדקנובו  (2)נספח קצר  ח"דובנו לאור מחקר זה כת

, 0200 במאי הזרים העובדים בעייתבחינת ל בוועדה בדיון טרההמש נציגי שהציגו כפי, המסתננים

 ,נמצא אלו מנתונים. ס"הלמ בנתוני שהתפרסמו כפי אלו תיקים של הכולל במספר אותם וחילקנו

 שלוש פי מין ובעבירות באוכלוסייה משיעורם 7 פי כמעט גבוה המסתננים של הרצח עבירות ששיעור

חיצונית ומה עמדת ביקורת  לביקורתזה הועבר  חדוע לנו אם דו"לא י. האוכלוסייה כלל של מזו וחצי

 טעות או סטייה מכל אחוזים במאות הגבוהים במספרים מדובר, לפרשנות מקום כאן איןזו, אך 

 שבקרב העובדהכי  ,יש לציין. בעליל נכונים אינם המחקר ממצאי, אלה נתונים פי על. סטטיסטית

 מזו יותר גבוה יהיה הפשיעה אחוז ,העוני לקו מתחת שנמצאים צעירים מגברים המורכבת אוכלוסייה

 של המחקר ומרכז נתן ר"ד. למוצאם קשר ללא וזאת מאליה מובנת כמעט היא האוכלוסייה כלל של

 אלו מחקרים מאחורי לעמוד ממשיכים אף והם יום והלילה לילה הוא שהיום ,להוכיח ניסו הכנסת

           עלינו לציין כי המחקר השני התפרסם באישור מנהלת  גם כאן חובה. פגם כל בהם שאין בטענה

( מהם נלקחו 57מ.מ.מ שאף השתתפה בדיון בוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים )פרוטוקול  -ה 

 נתוני המשטרה בדו"ח שלנו. 

                                                           
8
". הכנסת, מרכז נתונים על פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט. "0020220202גלעד נתן,   

 והמידע. המחקר 
9
". הכנסת, מחלקת המחקר פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט. "062620200גלעד נתן,   

 והמידע. 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02625.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02844.pdf
http://he.scribd.com/doc/116232451/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02625.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02844.pdf
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לאור כל זאת, העברת ד"ר נתן מתפקידו אינה פוטרת את מרכז המחקר של הכנסת מאחריות לכשלים 

 העובדתיים בכשלים יודה לא המחקר מרכז עוד כל .להעמיד את העובדות על דיוקם ובחיוב  גלושהת

 הציבור אמוןבניגוד להודעות הדוברות, , הנכונות העובדות פרסום תוך פומבי באופן אותם ויתקן

מכך. הצהרות מרכז המחקר כי  יפגע כולו הכנסת ומוסד וידעך ילך ואף ישוקם לא הכנסת וחברי

רים אלו אין כל פגם מביא להמשך ההטעיה של הציבור וחלילה גם של חברי כנסת בבואם לקבל במחק

-אלו תורגמו לאנגלית עבור ארגון הרה מכך, טעויות חמורות הכרעות בסוגית ההגירה לישראל. ית

OECD 10כנסת לאחר פרסום הפרשה כולה.פרסם אף הוא באתר ה, דבר שהת הבינלאומי  

מדיניות הגירה ישראלית" מקווים כי לאור צעדיך הנחרצים בפרשה זו, תמצא לנכון  -אנו ב"איתן 

יקון הכשלים שהתגלו ולכך שמרכז המחקר והמידע של הכנסת ידאג לגנוז את המחקרים המוטעים לת

 בה זו לחברי הכנסת ולציבור הרחב.ום המידע הנכון והעדכני בסוגיה חשוסולפר

 

 ,בברכה

 גיר אורלי יו 

 עמותהמנכ"ל 

 

 רה ישראליתיגאיתן מדיניות ה

 פרטי התקשרות:

 260-5576279נייד: 

 oy.eitan@gmail.com כתובת מייל:

 

 העתקים

 יו"ר הכנסת -בלין ירובי ר ח"כ

 הכנסתמנכ"ל  -מר דן לנדאו 

 מנהלת מרכז המחקר והמידע, הכנסת.  -ד"ר שירלי אברהמי 

 יו"ר הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים -ח"כ ניצן הורוביץ 

                                                           
. Research and Information Center, The OECD Expert Group on MigrationGilad Nathan, November 2012.  
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Israeli Parliament. 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03131.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03131.pdf
mailto:oy.eitan@gmail.com
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03131.pdf



