
השלושעשרה הכנסת
שלישי מושב

מתוקן לא נוסח

ישיבה פתוחה לעתונות

פרוטוקול מס' 112
ותקליטת העלית ועדת מישיבת

11;00 שעה .(1994 במאי 30) התשנ"ד בסיוו כי שני, יום

נכחו;

חברי הוועדה: ע' זיסמן  היו"ר
זנדברג אי
רביץ אי

שילנסקי די

מוזמנים; חברהכנסת א' גמליאל
כהן רענן חברהכנסת

חברהכנסת ד' מנע 
פורז אי חברהכנסת

תימן ילדי של גורלם לבירור הוועדה יו"ר  שלגי מי השופט
רחובות בנים", "ושבו ארגון וינברגר חי
הרב י' מועלם  ארגון "ושבו בנים", רחובות
רחובות בנים", "ושבו ארגון עוקשי גי
רחובות בנים", "ושבו ארגון  שוקר די
רחובות בנים", "ושבו ארגון  תם אי

י' יוסף  י ו "ר הועד הארצי למען ילדי תימן,
העין ראש מועצת וראש

תימן ילדי למען הארצי הועד  הלל שי
צ' טוב  הועד הארצי למען ילדי תימן
נ' עורקבי  הועד הארצי למען ילדי תימן

ישראל משטרת חקירות, מחי ראש  כוכבא אי נצ"מ
הפנים משרד האוכלוסין, מינהל מנהל  אפרתי די
י י טוב  סגן מנהל " " " "

הפנים משרד  לביא י י
סי פלדמן  כתב פרלמנטרי של "נובוסטי"

מזכירת הוועדה: ו' מאור

קצרנית: ע' הירשפלד

מנע. ודוד כהן רענן חבריהכנסת של לסדרהיום הצעה  תימן ילדי סדרהיום:



היו"ר ע' זיסמן ;

תשתלב. או תיבלע הבירור שוועדת כך לידי להביא יכולה החקירה ועדת אבל

השופט מ' שלגי:

כך. הושב נני אי

היו"ר ע' זיסמן;

איאפשר זאת. למנוע יכול אינך אבל סתירה, שאיו אמרת אתה שאמרת. מה שמעתי
יכול הוא הממשלה. ראש יחליט מה יודעים לא אנהנו מישורים. בשני העניו את לנהל
להחליט שתהיה ועדת יקירה ממלכתית ושוועדת הבירור צריכה להיות נתונה למרותה של

החקירה. ועדת

השופט מ' שלגי;

לקחת הנרצה החקירה ועדת שאם לומר, בשמם שאוכל חושב אני אבל חברי, את שאלתי לא
את הענין, בשמחה רבה וברצון רב. שיקחו את זה.

היו"ר ע' זיסמן:

כזו. אפשרות שיש אומר אני כך. על ממליץ שאני אמרתי לא

השופט מ' שלגי;

הנושא הבירור. ועדת כיושבראש לא אומר אני וזאת אחת, מלה עוד לומר רוצה אני
צורך יש העניו, על שמחליטים שלפני הושב אני אבל בציבור, הזקים גלים היכה הזה
לבדוק בכובדראש מה מסתתר מאהורי הטענות שהיו רדיפות, שהיו חטיפות בזדון, ושהיו
מכירות. מה מסתתר מאחורי זה, שמועות? ספורים? דברים, או משהו ממשי? האם היה בסיס

ממשי לכל הענין הזה?

זה לא עסקי להתערב בענין, ובכלזאת היתה לי החוצפה לעשות את זה. למה אני
וכמה מכמה כזה. דבר של חוט נתגלה לא שביררנו, הרבה העבודה שבכל מפני זה? את אומר
דברים שאנחנו שומעים ברדיו ובטלוויזיה, אנהנו שומעים ספורים מאדמאד קורעילב,
באו הורים גם הרי  בשטח בודקים שאנחנו ספורים אותם בשטח, אותם בודקים כאשר אבל
אלינו ואמרו: חטפו לנו את הילדים  התברר שזו לא היתה בדיוק חטיפה, וכאו צריך

חטיפה. במונח בשמוש להיזהר

טוב: צי

לקיחה.

השופט מ' שלגי:

כשהורה בא ומספר לנו, במלים אלה "חטפו לי את הילד ולקחו אותו", אני מאמין לו.
הזה בעניו שעסקו אנשים מיני וכל סעד ועובדי אחיות שבאו מקרים שהיו משוכנע אני
למקומות או לבתיחולים אותם להעביר כדי ההורים מידי בכוח אפילו הילדים את ולקחו
אחרים ששם יכלו להציל אותם. וכשההורה אומר "חטפו לי" במובן הפיסי, זה נכוו. אבל
כאשר מישהו אומר "חטפו" ילדים במובן של החטיפה הפלילית, שלקחו אותם בזדון כדי
מספיק לא זה משהו. של בסיס לראות רוצה מאד הייתי לזה פליליים, דברים בהם לעשות
לא שזו התברר הספורים את כשבדקו אבל לב, בתום זה את מספרים והם מספרים, שהורים

חטיפה. היתה בדיוק



אין לי שום ענין לזרז או למנוע בירורים כאלה, אבל אני אומר שצריך לשקול
שהוציא מספר פעם התהילו האלה הספורים האלה. הספורים מאהורי מסתתר מה היטבהיטב
ועובדים נהגים ואחיות, שרופאים כתב ושם תימן, עליית על מעפולה עובדיה בשם אדם
סוציאליים עשו יד אהת כדי לחטוף את הילדים ולסלק אותם מהוריהם, וחיכו להם ליד
שאלת אתה חקרת? אווה עובדה, הי שאלה: הטלוויזיה של המראיינת כאשר אבל האוירון.
לא שזה ברור שלי. השערות אלה לא, אמר: הוא האלה? הדברים את ביררת אתה מישהו?

אחרת. להיות יכול

פעם אחר פעם מבקש אני לחינם ולא בכובדראש, מאד הדברים את לשקול מציע אני
על עלו לזה, הראיות את חפשו החומר, את חפשו תימן: ילדי למען הציבורי הועד מאנשי

משהו.

א' זנדברג:

מקרים על עדויות שמעתי אני ברשותך. שאלות, שתי השופט כבוד את לשאול רציתי
כמה כעבור חזרה בביתחולים, התינוק את שאישפזה אשה שבועיים לפני למשל, הפוכים.
האם הילד. את לה החזירו ואז להשתולל, להתפרע, התחילה נפטר. הילד לה: אמרו שעות,
בפני עלו בחיים נתגלה הוא ואחרכך נפטר שהתינוק טענה הוועדה שבו הזה, מהסוג מקרים

עכשיו? עד הדיונים במסגרת הוועדה

2. לאור הזהירות הרבה, שאני מאד מעריך אותה, שבה אתה נוקט שעה שאתה מתיחס
לטענת החטיפה, האם הגדרה שאומרת משהו כמו 'שניצלו תום לב, תמימות, חוסר הבנה
לקבלת הסכמה טכנית, טכנית ותולא מצד הורים  האם את התופעה הזאת ארנה יכול להגיד
לא שבאמת אנשים שבו מצב על מדברים אנחנו שאז הזאת, ההגדרה עם אחד בקנה כעולה
בלי אחת, פעם אני" "רוצה המלים את אמרו אולי וכדומה, אימוץ של בנהלים מבינים

להבין בדיוק במה מדובר, ואז כל האצטלה החוקית קמה לאלה שעשו את המעשה.

: פורז אי

באופן האם אווזה. בדקתם אם לשאול רוצה ואני הבאה השאלה את עצמי את שואל אני
סטטיסטי התמותה של ילדים יוצאי תימן התאימה לתמותת ילדים אחרים באותה תקופה?

ד' שילנסקי:

במעברות? אחרים ילדים

א' פורז:

ילדים בני עולים, באותן נסיבות. כי אם התמותה פחות או יותר סטטיסטית מסתדרת,
וגם לוגית, אז אפשר לומר. אבל אם יסתבר לנו שמשוםמה דווקא ילדי תימן נטו למות

דאגה. מעורר זה ימים, באותם

אומרת, זאת אמת. ולא מזוייפים בעצם הם רואה שאתה המסמכים שכל מצב להיות יכול
ונפטר, כלשהי ממחלה סבל שהילד בדיאגנוזה כתב אז כבר העבירה, את להעלים שרצה מי
ילדים תמותת זה מול בדקתם סטטיסטי באופן אם היא שאלתי לכן הזה. הטריק לכל ודאג

באותם ימים בעדות אחרות.

גמליאל: אי

קודםכל, יותר מאשר אני רוצה לשאול אני רוצה לתמוה על כבוד השופט שלגי. מה
אותו לוקחים הילד, עם באה האמא בשטח. המציאות היתה זאת חטיפות? על טענות פירוש
אומרים כאשר מזה, יותר הילד. את לראות ניתן לא נמצא, לא הילד לה: ואומרים ממנה
עובדה, הגופות. את נתנו לא הגופה. את לי תנו אומרת: היא מת, שהילד לאחרמכן לה
לא נתנו לה את הגופה ולא הראו לה קבר. שום דבר, הילד נעלם. אז מה הטענה על

דיבורים על חטיפות? זאת האמת הבסיסית הפשוטה, שחטפו ילדים והעלימו אותם.


