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העמותה למען טוהר המידות והמאבק בשחיתות
פרויקט הכר את החושף – מר משולם דאר

משולם ,ספר קצת על עצמך
בן  ,76נשוי ,אב ל ,4-נחמיה ,רונית ,רונן ומיכל ז"ל שנפטרה לפני  11שנה ממחלת הסרטן .סב ל 11 -נכדים ו11 -
נינים.
ספר לנו בקצרה ,מהי הפרשה אותה חשפת ?
התחלתי לעבוד בעיריית ת"א בשנת  ,1144ועד לשנת  ,1191עבדתי  01שנה בפיקוח העירוני ,ו 7-שנים בשירותי
החינוך העירוני .בשנת  ,'91דיווחתי על שחיתות באגף הפיקוח .ראיתי אנשים שגונבים סחורה שהחרימו ,פשוט
לוקחים אותה הביתה .דיווחתי לראש העירייה בזמנו ,שלמה להט (צ'יץ) ,ומספר ימים לאחר מכן ,פרצה מלחמת לבנון
הראשונה .בעקבות המלחמה ,הדברים נשכחו ופשוט לא הייתה לי ברירה ,הגשתי מכתב התפטרות ,כיוון והקולגות
שלי הבינו שאני הייתי זה שדיווח .כעבור חצי שנה ,עברתי לעבוד בבית הדין הרבני בתור פקיד עזר .שם נחשפתי
לתופעות של הקדמת תאריכים לדיונים ולמתן גט ,בתמורה לתשלום של מאות שקלים .מזכיר בית הדין אשר אחראי
על השיבוץ והסופר אשר חותם על הגט ,היו שותפים ופשוט חילקו ביניהם את הכסף .בהמשך ,גיליתי תופעה של
דיווחי שעות כוזבים ,על מנת לזכות בתגמול על שעות נוספות ,אנשים אשר היום הולכים לביתם בצהריים ,דווחו כאילו
סיימו עבודתם בשעות הערב המאוחרות .ידעתי שלא יאמינו לי ,ולכן מיקמ תי מצלמה מעל שעון הנוכחות ,שהקליטה
את הדברים ,אותם דברים שסופם הובילו להרשעת המעורבים.
בפני מי התרעת ?
כאשר עבדתי בעיריית תל-אביב ,התרעתי ישירות בפני ראש העירייה (צ'יץ) ואף בפני אישיות משטרתית בכירה
שהכרתי באופן אישי .מאוחר יותר ,כאשר עבדתי בביה"ד הרבני דיווחתי לנציבות שירות המדינה ,כתבתי מאות
מכתבים ,ולבסוף הוצאתי את הסיפור לעיתונות.
מה היה הרגע הקשה ביותר בתהליך ?
הרגע שבו דוד איינוהרן ,מזכיר בתי הדין ,עבר בין כל בתי הדין וביקש מפורשות לא לקבל אותי לעבודה ,בשום מקום.
כשחיפשתי עבודה או אפילו מקום להתנדב ופניתי אליהם ,תשובתם הייתה זהה" :זה בסדר נסתדר לבד."...
זה הרגע בו כמעט נשברתי.
כיצד עמותת עוגן סייעה לך ?
העמותה נתנה לי גיבוי ותמיכה .מיה קוך הייתה איתי בקשר צמוד ויום יומי.
האם היה רגע באמצע התהליך שאמרת לעצמך למה הייתי צריך את כל זה ? שהתחרטת ?
לא .אני מרגיש שהצלתי את כל הזוגות שחיכו ומחכים לגט .במקום לחכות  4חודשים ולהדרש לשלם שוחד ,הם מחכים
שבועות בודדים .בכלל ,כיום ישנה רפורמה בבתי הדין הרבניים ,מקבלים שכר עבור כל גט ולא שכר שעתי ולכן אין
אינטרס למשוך את ההתדיינות .כיום אני מאמין שאין שחיתות.
במהלך התהליך ,היה שלב שכמעט הרמתי ידיים ,כאשר מזכיר בית הדין החל להתנכל לי ,הוא התקטנן איתי על כל
דקה ומחק לי שעות שלמות שעבדתי ,בטענה כי כלל לא הייתי בעבודה בשעות אלו.
לפני שמונה שנים בערך ,בעת שעבדתי בניקיון ,פנה אלי מישהו ושאל אותי אם אני מכיר את דוד (איינהורן ,מזכיר בית
הדין) ,הוא סיפר לי כי הוא רוצה לגייר את אשתו ,ודוד אמר לו שזה ייעלה לו  .$11,111אתה מבין? מזכיר בית הדין
הארצי ,יחד עם מזכיר בית הדין בב"ש וקצין משטרה בדימוס ,קיבלו שוחד על מנת להקל בתהליך הגיור .המלצתי לו
לפנות למנהל בתי הדין ,אשר עירב את המשטרה ונפתחה חקירה שבסופה נשלח דוד לכלא .אותו דוד שהתנכל לי.
אחד הדברים הכי מהנים עבורי ,היה לסגור מעגל ולצפות במשפט שלו.
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מה אתה עושה כיום ?
אני מקבל פנסייה מעיריית תל-אביב ,אך מדי פעם אני עובד בניקיון ערב במשרדים בפתח-תקווה.
מה מפריע לך בחברה הישראלית?
המצב של חושפי השחיתויות .תראה ,לא סתם בזמנו עזר ויצמן כינה את חושפי השחיתות "שטינקרים" .מפריע לי
מאוד שלא מעריכים אותנו ,חושפי השחיתויות .אבל יותר מזה ,העוני בישראל.
האם יש לך חלום שטרם הגשמת ?
הדבר היחיד הוא הרצון לקבל את תעודה מהנשיא ,בבית הנשיא ולמעשה לקבל את הכבוד הראוי .איבדתי  0מקומות
עבודה בגלל היושר שלי .זה כואב לי ומפריע לי .הייתי רוצה לערוך ספר ,שייסכם את חיי ואת המאבק שלי ב 41-שנה
האחרונות .את הספר אתן לילדי ,נכדי וניני ,ספר הזכרונות של סבא.
מה היית לוקחת איתך לאי בודד?
את התמונה ותעודת ההוקרה מבית הנשיא .אך גם את תחושת הסיפוק החיובית של מה שעשיתי בשביל הזוגות
בישראל.
מה עושה לך טוב ?
הנכדים והנינים שלי.
שאלה אחרונה לסיכום ,משפט אחד שתרצה לומר לאדם שמתלבט או מפחד לחשוף שחיתות?
לחשוב טוב טוב אם אתה מספיק חזק ומוכן להתחיל בתהליך הזה .אני חשוב שחייב לקום גוף שיעניק חסות והגנה
לחושפי שחיתויות ,בדומה לעד מדינה .חסות שתכלול דיור ,פרנסה והגנה בפני נקמה.

