עמוד 2

תיק
ברנוב
חזילוי.

המראיין :ד״ר

המרואיינת:יוליה
אחד

יום

ברנוב

קיבללידיו מנהל

'ברזילי'
בית החולים
מתושבת

נלקחה

העיר

זכאית

היריון.לוי ,שלא
נוכח

שזהותה

ממנה ובו

להיות

אחת

מכתב

הסיפור

בקשה

למעקב

נשאר

המרגש,

לסייע בכל
הם נפגשו לפגישה

אדיש

התגייס

הכוח

כזאת :ד״ר
יוליה
סיפורה של
לליבי .לאחר שהובאלידי
מתקדם ,נגע
חבר נשוי .הוא אמנם לא התגורר עםרעייתו ,אך
שלה ,בו היא מספרתשנלקחה ממנה אזרחותה בשל
הם לא התגרשו באופן רשמי .יום אחד המאפייה
מערבולת בירוקרטיתולכן היא אינה זכאיתלמעקב
הסתכסכה עם אשתו והוא היה חייבלהוציא אותה
׳בחילי׳
הריון,ליבי נפתח .כמנהל ביתהחולים
החליטהלעקוב אחרינו
מרוסיה .בינתיים ,המאפייה
להעניק לה אתמלוא השירות הרפואי
נתתי הוראה
בביתהחולים בחינם ,תוך שאני עדיין נלחם ולהפחיד אותנו כדישנגלה להם איפה הוא .אמי
חששהולכן הוא החליטלהביא גם אותנו
מאוד
בבירוקרטיה האבסורדיתמול משרד הפנים.
ארצה .הוא דאגלנולתעודות זהות מזויפות של
רגע לפני שברנוביולדת את בנה ,בחרתי
ברנוב ,אם חד-הורית בהריון
מכתב פניה

לראיין אותה על מנתשאולי מישהו
העוול שנעשה לה וסרף-סרףיחליטלהרים
לסיפור.
הכפפהבעניינהולשים סוף

ישמע

יוליה,

עלית

פרי

לתושבי

העיד נזי

את

את
את

ומדוע

אםלילדה

בת

חמש וחצי ,וכעת

נמצאת בחודש התשיעי שלההיריון
אידקוביץ׳ .אנחנו

לנו דרךלהינשא.
להתחתן.
יכולים

ואחותי ,כשהייתי בת  11הוריי

משפחה יהודית

לא

ממסדים את

אץ לי

את

משפחה על

שמה

הזהותשלה ,הכלהתגלה

ומשרד

היה

ארצה ודרשה

הפניםהחליט

אזרחותולכן

אנחנו

לא

את יהודיה?

להוכיח
״אני יהודיה אך איןלי דרך
שלי הייתה בגרמניהבמלחמהבגיל  13וכדילשרוד
זאת,

את הנאצים היא שינתה בתעודת הוהות שלה
הלאום ,כשהסתיימה המלחמה היא לאהחליפה
להוכיח ,מאז ומתמיד קיימנו בבית
זהולכן קשה
אורח חיים יהודי לכל דבר״,
התבצע התהליך של לקיחת
איך בדיוק
כאזרחית?
מעמדך
תעודת הזהות ושלילת
הולים,
״יום אחדהלכתי עם הבת שלילקופת
וכשמסרתי את הפרטים
היא הייתה מאודחולה,
במשרד הפנים
שלי אמרו לי שאני לא רשומה
ושאפנה לשם ואבדוק .נסענו אני אמי והאחיםשלי
מכולנו את
בירושלים ,שםנטלו
למשרד הפנים
תלויים באוויר ללא
תעודות הזהות והותירו אותנו
מילואיםלפני חודש אך אין
כל זהות .אחי סיים
לו תעודת זהות ,אני משלמת מס הכנסה בעבודה,
פנסיה ,ביטוחלאומי וביטוח בריאות ,אך אץ לי
תולים .גםלילדהשלי,שנולדה כאן ,אין
קופת
אזרחות ,זהמתסכל,אולם אניעדיין לא מתייאשת.

אחי

שלי״,
מבןזוגיישראל לשלול את הזהות
אהבתנו כי אין

חזילוי
את

באולפן,
אחרת.התחלתיללמוד

נקראנולעלות

נוגעת

ללב

את

אחר-כך בבית הספרולאחר מכן התגייסתילצבא,
אחי שירת במג׳׳ב ואניבמודיעין.אפילו יש לי
המילואים.לפני שש שניםהחליטה
עדיין את פנקס
אותה

ארצה,

״אני בת 27

״עליתי

ארצה

מרוסיה

יחד

עם

אמי,

התגרשוולאמי

השבוע

סבתא

אני אוהבת את המדינההזו״,
פנית

למשרד

הפנים

בבקשה למנפיק

עמוד 3

לך

ואני יודעת

תעודת זהות?
״כבר שנים

שאני מטפלת

ודרך גורמים נוספים .הם

מה

דרך עורך דין

טטרטרים אותנו

ממקום

שאתה

ממשיךלהילחם
אחד גם תצליח ולא

בבירוקרטיה,

כל-כך הרבה ושום דבר לא
להיות שאני טובהבלקיים
לא טובה מספיק בכרי להיחשב

הספיק .איך

זהיבול

תתייאש

את חובות המדינה אך

ומה עם תחבר של
״הוא בינתייםחלהבמחלה ונפטרלפני שנתיים.
הוא השאיר אותנולהתמודד עם הבעיות אחרי
שהביא אותנולכאן במרמה .אמאשלי,ממנהלת

ישראלית?
אזוחית
איןלי ארץ אחרת .אני חושבת שזו זכות של xr
יהודילחיות במדינה הזו ,ואני מתחננת כברלסיים
עםהעינוי הזה ,העינוי שליושל משפחתי .אני לא
כועסת על המדינה .מה
שתרמתי לה תרמתי כי
רציתיולא כי הייתי חייבת,ולכן אני מקווה כי גם

אני

מקווה

שיום

כמוני ,אני כבר נואשת״.

אמא?

למקום ובסופו של
שהיא בלתי ניתנתלמימוש.
הדרכוןשלי ,ואני מסבירה להם שלא היהלי דרכון
כי הייתי קטנה בחזקתה של אמי והייתי רשומה
במשרד ברוסיה הפכהלעובדת ניקיון
חשבונות
אצלה .הם לא מקבלים את זה ובינתיים אני ללא
שתורמים העניין הבירוקרטי יסתיים בקרוב״.
בארץ ,אך היאגידלהילדיםלמופת,
זהות .אץ לי אפשרותלפתות חשבון בנק ,לקבל
מינימליים שמגיעיםלאזרח וכדומה .וה למדינה ,משלמים מיסים ושירתו בצבא .דווקא
שירותים
יוליה ,אני מקווה כי עכשיו ,שהתחלפו
מאפשרים
כשאנחנו רוציםלהקים ביתבישראל לא
פשוטמתסכל .אני לא מקבלת סיוע כאם חד-הורית
שמחובר
לעזוב את הארץ,
כי אני לא רשומה באף מקום .אני מתמודדת עם וה לנו ,מצד שני ,גם לא נותניםלנו
השרים ,שר הפנים החרש גדעון סער,
לאשקלון ,יסייע לך
לסיים את הבירוקרטיה
מאוד
נולד הוא זכאי באופן
בכל מדינה מתוקנת ,כשאדם
לבד כל יום מחדש״.
ישראלית .אותך
המביכה הזו ויזכה אותך באזרחות
לאזרחות .כאן לא .זהמתסכל ,אין לי
אוטומטי
למה פנית לדוברת בית החוליםואליי?
ילדייך.
ואת
אמצעיזיהוי איתו אני
יכולהלהציג אתעצמי״.
״הרגשתי שזה המקום האחרון שאנייכולה
אנחנו מאחלים לך בריאותושהלידה בבית
נעת?
איפה התיק שלך עונ
לפנותאליו ,הייתי נואשת ,האמת ,לא האמנתי
בתל-אביב ,כעת הוא החולים
״לפני הבחירות הוא היה
תתקיים ותסתיים
׳ברזילי׳ באשקלון
כשהתקשרת
שתסייעלי ,כי
תשובתך התעכבה.
לאשקלון ,עם אותה תשובה צריך דרכון .בשלום .חג שמח לךולמשפחתך.
הוחזר
זה כל-כך עודד אותי .אתה
ואיילת קידר עשיתם
מהקונסוליה ,תרגמנו אותן ,עשינו
המצאנו תעודות
הרבהעבורי .לקחת את המקרה שלי באופן אישי
דבר חוזרים עם
הם

בקשה דומה

מבקשים

את

