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חטיפת ילדי תימן ,מזרח ובלקן )חס וחלילה לא נזכיר אשכנז( פרק 37
אריאלה רייטר
בספטמבר  ,2016כחלק מעיסוקה המתמשך בפרשת ״ילדי תימן ,המזרח ,והבלקן״
ראיינה העיתונאית רינה מצליח בתוכניתה ״פגוש את העיתונות״ את אריאלה רייטר.
רייטר דיברה על ילדות נפלאה ,על החשדות כי היא מאומצת ,על מציאת המסמכים
המאשרים זאת בבית אביה כשהיא כבר אמא לשלושה ילדים ,על חיפושיה אחר
אמה הביולוגית ,והמפגש עם המשפחה הענפה כשנתיים לאחר שהאם נפטרה.
עוד מתראיינים שני אחייה למחצה ,איילה וציון.
הן מצליח ,הן רייטר ,והן האחים מדברים על אריאלה כחטופה ,על העוול הנורא
שנגרם לאם ,על התינוקת שנגזלה ממנה מייד לאחר לידתה ,על חשד לפלילים ,על
חיפושה של האם אחר בתה ,ועל חובת תיקון העוול הנורא.
אולם מראיון זה ,מעדותה של אריאלה באתר עמר״ם הכוללת מספר מסמכים,
ומתיק ברור אימוצה בוועדת ״כהן-קדמי״ מצטיירת לדעתי תמונה שונה לחלוטין.
אמה של אריאלה ,חנה פלקון בת ה  ,16עלתה עם משפחתה מתורכיה בתחילת
שנת  ,1949והם מתיישבים בשכונת מחנה יהודה בירושלים.
חנה כבר בתחילת הריון ,לאב שאולי היה חברה באיזמיר ,וייתכן שזהותו כלל לא
ידועה .בחודש השביעי ,כשהיא חולה בדיזיטריה וקודחת מחום ,היא מתאשפזת
בבית החולים שערי-צדק ושם יולדת פגה .לאחר שבוע ימים ,בתה השוקלת סה״כ
 1300גרם ,מועברת לבית התינוקות ״ויצ״ו״ ירושלים ,שם היא זוכה להשגחה
צמודה ומזון מותאם למצבה) .גם כיום פג במשקל כה נמוך נשאר לאשפוז בבה״ח
לפחות לחודשיים ימים ,ואינו משתחרר לביתו(.
ע״פ המתואר בצו האימוץ ,כאשר מלאו לתינוקת ארבעה חודשים ,האם חותמת על
כתב ויתור נוטריוני בפני הנוטריון הציבורי בירושלים .בית המשפט המחוזי בירושלים
אף ממנה לתינוקת אפטרופוסית מטעם המחלקה הסוציאלית של עיריית ירושלים.
כאשר מלאו ליוספה-יעל  11חודשים ,היא נמסרת לזוג יפה וזלמן דוגודני.
כשמלאו לה שנתיים ימים ,התפרסמו בעיתון ״הצופה״ שתי מודעות על הליך משפטי
בנוגע לאימוצה של יוספה פלקון ,בתה של חנה פלקון .הציבור נקרא להגיע לבית
המשפט ולהשמיע התנגדותו לאימוץ .בדיון שנערך בסופו של אותו חודש ,משתכנע
בית המשפט המחוזי בירושלים כי אין כל מניעה לאשר את אימוצה של יוספה-יעל
בידי הזוג דוגודני ,ומסכים כי שמה יהיה מעתה אריאלה.
מהראיונות עולה כי חנה פלקון לא סיפרה לילדיה שנולדו לה ברבות השנים ,שיש
להם חצי אחות בכורה .לא הוצג בפנינו תיעוד כי פנתה ל״שירות למען הילד״
בבקשה לצור קשר עם בתה ,ולא אותרה תלונה שלה לאחת משלוש מהוועדות
השונות לברור גורלם של ״ילדי תימן ,המזרח ,והבלקן״.
אריאלה רייטר היא זו שפנתה לוועדת ״כהן-קדמי״ בתלונה שנחטפה מאמה
כתינוקת ,אך כפי הנראה הוועדה לא מצאה כל דופי בתהליך האימוץ.
כפי הנראה ,נסיבות ההריון ,גיל האם ומצבה המשפחתי ,משקל לידתה של
התינוקת ,קורות התינוקת בחודשי חייה הראשונים ,המסמכים המעידים על ויתור
וחוקיות האימוץ ,והעדר ראיות של ממש שהאם חיפשה את בתה ,ניסתרים מעניהם
של רייטר ,אחייה למחצה ,העיתונאית רינה מצליח ,ועמותת עמר״ם .לדבריהם
מתווספים פרטים שאינם במסמכים הגלויים ,והטענה כי אריאלה הורחקה ונחטפה
בזדון מאמה חוזרת שוב ושוב.
ל

ל

ל

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1049242158570008&id=100004527015801 1/5

ל

293

Facebook

למען ביסוס עמדתם ונרטיב חטיפות ילדי עולים בשנות הקמת המדינה ,הם מטילים
אשמה כבדה על בית החולים ,תנועת ״ויצ״ו״ העולמית ,המחלקה הסוציאלית
בעיריית ירושלים ,בית המשפט המחוזי ,והתנועה הקיבוצית.

19.12.2020

מצורפים:
הראיון של אריאלה רייטר לרינה מצליח ב״פגוש את העיתונות״ ,ותמונה מראיון זה.
https://www.youtube.com/watch?v=KTg2mxRa75o&feature=share
הגליון הרפואי מבית התינוקות ״ויצ״ו״ ירושלים ,המעיד על שם התינוקת ,הטיפול
בה ,ותקופת שהותה במוסד )כפי שמופיע באתר עמר״ם ומצוי חופשי ברשת
האינטרנט(.
העתק דרישת תשלום של בית התינוקות ״ויצ״ו״ ירושלים ממשרד הבריאות עבור
הטיפול בילדי עולים ,בניהם יוספה פלקון) ,מתוך אתר ארכיון המדינה(.
מכתב מבית התינוקות ״ויצ״ו״ ירושלים המאשר למסור לאב המאמץ את תלושי
המזון של התינוקת) .כפי שמופיע באתר עמר״ם ומצוי חופשי ברשת האינטרנט(.
המודעות אשר התפרסמו בעיתון ״הצופה״ המזמינות להתנגד לאימוץ התינוקת
הנ״ל.
מסמך אישור האימוץ בידי בית המשפט המחוזי בירושלים) .כפי שמופיע באתר
עמר״ם ומצוי חופשי ברשת האינטרנט(.
כריכת התיק בו מסמכי ברור אימוצה של רייטר ע״י משרד המשפטים בשנת ,2000
בעקבות פנייתה של רייטר לוועדת החקירה ״כהן-קדמי״) .מתוך אתר ארכיון
המדינה(.
צילום עיקרי עדותה של רייטר באתר ״עמר״ם״.
איזכורה של אריאלה רייטר כחטופה בכתבתה של אינס אליאס בעיתון ״הארץ״
ממאי  ,2017על הגזענות במערכת הרווחה בישראל.
#פרשתילדיתימן_נונהדולברג

6+
אבשלום בן צבי Motti Inbari ,ו 86נוספים
88

 53תגובות  30שיתופים
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Nirit Ben-Ari

זה היה נוהג מקובל ,לפרסם בעיתונות מקרה אימוץ ולקרוא לציבור?
לייק ·  2שנים

תשובות  · 6השיבה Vered Berman
Ohad Hatzofe

מעניין מה תגובת רינה מצליח ועיתונאית הארץ אינס אליאס והאם
יש להן את האינטגריטי הדרוש כדי לפרסם תיקון או הודעה שטעו.
לייק ·  2שנים · נערך

תשובות  · 4השיב Roy Peled
Idan Bchor

אני מניח שלא קל ולא נוח להיות בתפקיד "המקעקעת" של נרטיב
"החטיפות" ,אשר הפך לבון-טון של חבורה מסוימת...
דווקא על רקע זה ,ועל רקע הפחדנות וחוסר היושרה של רבים
מאנשי התקשורת  -עבודתך המקצועית והאמיצה ראוייה לשבח.
לייק ·  2שנים · נערך

תשובות  · 7השיבה Yona Rochlin
אבשלום בן צבי

אחד ההיבטים החשובים של החשיפות האלה הוא הדגמה כיצד
סיפורים על חטיפה והודעה על פטירה מופיעים בדור השני ,בסתירה
לתיעוד ,וייתכן שעל סמל סיפורים של קרובים שלא נעים להם
להודות בנסיבות הלידה והאימוץ .במקרה הזה הופיעה אפילו
שמועה על תשלום של ההורים הביולוגיים… עוד
לייק ·  2שנים · נערך

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
אבי פיקאר

איך רייטר מצאה את המשפחה הביולוגית שלה?
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
Sariel Birnbaum

אבי  -עד כמה שהבנתי מהכתבה המגמתית של רינה מצליח:
כעיקרון  ,כמו יתר המאומצים כחוק שנטען שהם חטופים … .עוד
לייק ·  2שנים · נערך

ישראל לולי סמילנסקי

כל הכבוד לך נונה .ומרתיח לחשוב על ייצרני העלילה חסרי המצפון.
לייק ·  2שנים

Basy Yasmin Littmann

חתוכות וקטעי יטענו שזה אימוץ במרמה
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
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David Avshalom Lankri

תקראו קצת חומר על מחנות המעבר בתימן מתו שם הרבה מאוד
כולל תינוקות.אולי חלק מהמפתח לתעלומה נמצא שם.לא חקרו את
זה מספיק עד היום
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
David Avshalom Lankri

נונה יקירתי הרבה תינוקות מתו מחוסר מזו והזנחה.
פפושעת.ונקברו שם בתחפזון ובמהירות.וההוריףם רתצו לשכוח א.ת
זה מהר.במיוחד מדדכובר במחנהחאשדתהניהול שההמחנה
והאנשים היה מזנעזע בכל קנה .ביקורת.ובן גוריחון .הלחךיף
אתמנהל המחמה המשהו יותאנושה
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
יפתח גולדמן

נונה ,כמי שהתחיל לעקוב אחרי ה"סדרה" רק לאחרונה אני שואל:
האם יש דרך לקרוא את כל  36הפרקים הקודמים בלי להקדיש
שעות לחיפושים בנבכי ומבוכי הפייסבוק?
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
Yael Peri

עבודת קודש יקירתי
לייק ·  2שנים

Yael Peri

עם כל הצער שבדבר ,גם כאשר את מציבה מראה מגובה בעובדות
ומסמכים עדיין קשה מאוד עד כמעט בלתי אפשרי לסדוק את חומת
הקונספירציה של המשוכנעים בעלילת דם של פולנים יהודים נגד
התימנים.
לייק ·  2שנים

תשובות  · 2השיבה Yael Peri
Motti Inbari

נונה ,עוד מכה ניצחת לבעלי הקונספירציות .התחקירים שלך
מביאים את הפרשה לסיומה המוחלט.
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
Eli Brauner

הבאתי לידיעת מצליח....נראה...
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
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Roy Peled

כבר כשאני חושב שראיתי הכל את מצליחה שוב ושוב להפתיע גם
אותי .מצטרף להערכה ולברכות של קודמיי.
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
David Avshalom Lankri

זה לא יעבור שלב הוכחות וראיות משפטות.אחרת מה מנע זה
לקרוא עד היום?????ההפך.הקהילה התימנית מסרבת לקור את
עברה במחנות המעבר.עבר שכנראה יש הרבה מה להסתיר.והם
עסוקים רוב הזמן בלהאשים צד שלישי...זה לא קונה.
לייק ·  2שנים

Ohad Ben Avi

תודה!

לייק ·  2שנים

שוש גרשון

למה כל השקרים וסילופים האלה?...למה?
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
David Avshalom Lankri

כל הכבוד
לייק ·  2שנים

Oren Cohen-nitzan

נונה ,העברת אותי צד בלי שהייתי מוכן לזה בכלל.
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
Basy Yasmin Littmann

מונה ,קול דממה דקה מכיוון החתוכות והקטעיות .קשה להם
להתמודד עם עובדות..
לייק ·  2שנים

תשובה אחת · השיבה Nona Dulberg
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