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                                                 מנגנוני האבטחה  בפרצה בהתרשלות חמורה בטיפול הנדון: 
 במעברי הגבול בנתב"ג

 
 

שעסקה נעצרו מספר חשודים שהשתייכו לרשת האחרון כידוע לאדוני, במהלך חודש יוני  .1

 .הכניסה לישראל חוקתוך הפרת  ת ישראלבהברחת אזרחים זרים לתחומי מדינ

החשובים והרגישים הכניסה  ישערמאחד נתב"ג, בפעלו באופן מאורגן ושיטתי חברי הרשת  .2

תמורת מסתננים כשלכל אחד מהם היה תפקיד מוגדר לסיוע בהברחה ביותר במדינת ישראל, 

 .בצע כסף

משנתפסו חברי הרשת על ידי הרשויות, ומשנתגלה ההיקף הרחב של התופעה, היה מצופה כי  .3

 הפנים, בנוגעמשרד מהנחיות ברורות מהמשרד לביטחון פנים ו קבלתרשות שדות התעופה, 

את פעילותה של רשת  ואפשראשר שנתגלו במעבר הדרכונים בנתב"ג  בטחהאה לתיקון ליקויי

 הברחה זו.

אמנם הרשויות החלו בהליכים למיצוי הדין עם חברי רשת ההברחה אך לא נעשה דבר לתיקון  .4

נו , שכן ממעקב צוותי מחקר מטעמבטחה במעבר הדרכונים שבנמל התעופה בן גוריוןאליקויי ה

עולה כי לא רק למכתב זה, דו"ח מפורט המרכז ומפרט את התופעה הנ"ל(  כנספח א')מצ"ב 

שלא נעשה כל שינוי מבני או ארגוני במעבר הדרכונים, אלא שאף ההסתננות דרך מעבר 

, ונחשפה הדרכונים של נתב"ג לא פסקה כלל וכלל, אף לאחר שנתפסו חברי רשת ההברחה הנ"ל

 שיטת ההברחה.

ומספר "גייט פאס",  הדרכונים הוא מקבל לידיו כרטיס מעבר    כיום, משנוסע עובר את ביקורת .5

שבידו מטרים לאחר פקידי בקרת הדרכונים, וללא כל השגחה, הוא מעביר את הכרטיס 

 במכונה ועובר את השער שנפתח בפניו באופן אוטומטי.

מתקבצים, ללא שום בקרה, כל האנשים המבקשים להיכנס לישראל באותם מטרים ספורים,  .6

 כרטיסי כניסה שאין מי שיבדוק את תקינותם ואת התאמתם לזהות המחזיק בהם.עם 
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חלק מאותם נוסעים המחזיקים באותם כרטיסים, אף חוזרים חזרה לשורות ההמתנה לפקיד  .7

 בכדי להתלוות לחבר/קרוב משפחה שטרם עבר את הביקורת. ביקורת הדרכונים

וקיבל בפני פקיד  או בפני בידוק ממוכן,  למעשה מרגע שאדם כלשהו עבר את ביקורת הדרכונים   .8

, אין עליו כל בקרה אפקטיבית המונעת ממנו להעביר את "גייט פאס" לידיו כרטיס מעבר

 אחר במקומו.כרטיס מעבר הכרטיס שבידיו לאדם אחר ולטעון שכרטיסו אבד במטרה לקבל 

מבוססים על תיאורים מפורטים שנמסרו אלא  פרי דמיון םינאהמתוארים לעיל הדברים  .9

צ"ב מובפני בתי הדין למשמורת ), בפני שוטרי משטרת הגבולות פעמים רבות ע"י מוחזקים

רשימה חלקית בלבד של ההליכים הרלוונטיים הכוללים את תיאור למכתב זה,  כנספח ב'

 ההברחות(.

בטחה אלאור האמור, אדוני מתבקש בזאת להורות על בדיקה מקיפה של תיקוני ליקויי ה .10

 .בפרט בנתב"גוובמעברי הגבול בכלל, בנקודות ביקורת הדרכונים שבשדות התעופה 

 

 

 בברכה,                          

 

 

___________ 
 ד"ר יונה שרקי, עו"ד 

 היועץ המשפטי למרכז למדיניות הגירה ישראלית                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק: לשכת שר הפנים, מר אריה דרעי
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 לשכת השר לביטחון פנים, מר גלעד ארדן             


