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הצעה לסדר היום הוועדה החוקרת את היעלמות ילדי תימן החטופים

היו"ר ד' רבין פילוסוף: 
אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום, להצעה לסדר היום מס' 1433 , בנושא: הוועדה החוקרת את היעלמות ילדי תימן החטופים. חבר

הכנסת אריה גמליאל, בבקשה.

אריה גמליאל (ש"ס): 
גברתי היושבת ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, במשך שנים רבות אני מלווה את הנושא הטעון והכואב הזה של הפרשה הנוראה של חטיפת וגנבת ילדי תימן.

הוקמו ועדות רבות בנושא זה. תחילה הוקמה ועדת מינקובסקי, אחר כך הוקמה ועדת שלגי. הוועדות האלה היו ועדות בדיקה, ועכשיו ישנה ועדה - ועדת כהן, שהיא
ועדת חקירה ממלכתית.

כשהגעתי לכנסת כבר היתה קיימת ועדת שלגי, וכשביררתי את הנושא ונפגשתי עם השופט שלגי התברר לי לתדהמתי שהוועדה אינה מתפקדת. נטען אז, שיש להם
בעיות תקציביות והם אינם יכולים לשכור חוקרים ולכן הוועדה משותקת. בעקבות התערבותי הושג התקציב והוועדה המשיכה בעבודתה, אך בעצלתיים, וכבר

באמצע עבודתה התברר לנו מעל לכל ספק, שלא יהיו שום ממצאים חדשים ושום גילויים מרעישים. ואכן כך היה.
נחלנו אכזבה מרה מתוצאות ועדת החקירה של שלגי, וגם בדיון בוועדת הפנים של הכנסת חברי הכנסת התאכזבו קשות מתפקודה ומממסקנותיה של הוועדה.

לאחר מכן נאבקנו על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אולם לא היתה היענות מצד הממסד. אפילו פנינו לבג"ץ, שהתייחסותו לבקשה היתה קרה, והוא דחה את
הבקשה באופן שמגישי הבקשה הרגישו מבוזים ומושפלים.

לאחר אירועי יהוד והמאבק הבלתי מתפשר של הרב עוזי משולם, השתנתה האווירה.
גם הממסד האטום הרגיש שהוא לא יכול להמשיך לטייח את העניין. ואכן, בזכות הרב עוזי משולם הוקמה ועדה ממלכתית לחקירת הנושא. חבל מאוד שהיו צריכים

להגיע לכך בעקבות האטימות הממסדית.

אני מוכרח לציין כאן לשבח את ראש הממשלה המנוח, מר יצחק רבין, שבאמת התייחס לנושא באופן מיוחד ונענה לצורך להקים את ועדת החקירה הממלכתית.
שמיר בזמנו התנגד בצורה חריפה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

אני מוכרח לציין במרירות ובאכזבה, כי אני השתמשתי בטיעון להקמת ועדת החקירה הממלכתית - מכיוון שוועדת שלגי שיש לה מסמכים, טענה על כל פנים שיש
לה מסמכים וביסוס לכל ממצאיה, אם כן מה אתם מפחדים מהקמת ועדת חקירה ממלכתית? הרי היא תגיע לאותן מסקנות. ואכן, אשר יגורתי בא. ועדת החקירה

הממלכתית הולכת באותו כיוון.
למיטב ידיעתי, גם היא תמשיך לטייח את העניין. אין ספק שלציבור לא יהיה אמון בוועדה כמו שלא היה לו אמון והוא לא נתן אמון בוועדות הקודמות.

אני רוצה להסביר למה אין אמון בוועדות. חוסר האמון נובע מכך, שהציבור הוא חכם והוא מבין את הדברים לאשורם, וכל טיוח מכל סוג שהוא לא ישכנע את מי
שנעשה לו פשע, שגנבו לו את ילדו.

הוועדות למיניהן חקרו את ההורים של ילדי תימן, כך עשו כל הוועדות. ואכן, בשביל עניין זה לא היינו צריכים להקים שום ועדה.

העובדות ידועות, כולם מודים בהן. ההורים מסרו את הילדים לטיפול בבתי חולים.
הילדים נגנבו, נגנבו מבתי החולים. זאת עובדה. נמסרו למי שנמסרו. להורים שבאו לבקש את ילדיהם נאמר: הילדים מתו. גם לפי מסקנות כל הוועדות, הגופות של

הילדים לא נמסרו להורים, ולא מסרו את הגופות לקבורה. נעלמו הילדים, בלעה אותם האדמה.
הילדים נגנבו חד משמעית, בין שהם חיים, בין שהם מתים כטענת אותם גורמים שטענו ורימו את ההורים ואמרו להם שהילדים מתו.

לכל הדעות, נעשה כאן פשע. גם לדברי הממסד, שהילדים מתו, הרי נעשה כאן פשע של גנבת הגופות, לפחות מפני שלא נמסרו להורים לקבורה. כל הטיוחים
שמנסים לטשטש לא יצלחו. דמו של זכריה הנביא היה מבעבע ולא נח ולא שקט; כך דמם של הילדים לא ינוח ולא ישקוט.

הוועדות עסקו בדברים הידועים לכל אחד, אבל בנושא המרכזי, שהוא בירור האמת -
כיצד גנבו את הילדים, העלימו אותם, באילו שיטות, באילו דרכים, האם קיבלו כסף על כך או לא? מי היה אחראי לעניין? בכך הוועדות לא נוגעות בכלל. בעצם

הפשע הן לא נוגעות.

לכן, לפי דעתי, הוועדה עושה את מלאכתה מלאכת רמייה כל זמן שלא יחקרו את ההורים המאמצים. צריך לחקור את ההורים המאמצים בלי רחמנות, כדי לדעת איך
ההורים המאמצים קיבלו את הילדים. הם קיבלו ילדים. יש לפחות שלוש ארבע משפחות שאימצו ילדים. יביאו אותן לוועדת החקירה הממלכתית וישאלו אותן: איך

קיבלתם? שילמתם? מי נתן לכם? איך הגיעו לידיכם? כל הוועדות מתעלמות מזה.

לכן, כיוון שהוועדות לא מתייחסות לעיקר העניין, בורחות מהאמת, מטייחות את העניין, הוועדות לא מקיימות את ייעודן והן מועלות באמון הרב שניתן להן. תודה.

היו"ר ד' רבין פילוסוף: 
אדוני מבקש דיון במליאה?

אריה גמליאל (ש"ס): 

הישיבה השבעים וארבע של הכנסת החמש עשרה יום רביעי, י"ב בשבט
התש"ס (19  בינואר 2000 )

ירושלים, הכנסת, שעה 11:01 
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כן.

היו"ר ד' רבין פילוסוף: 
בסדר. כבוד שר המשפטים, בבקשה.

שר המשפטים י' ביילין: 
גברתי היושבת ראש, מדובר כאן בעבודה מאוד מאומצת ומאוד רצינית של ועדת חקירה ממלכתית. מדובר בכ 780  נעדרים; 680  נעדרים אותר המידע לגביהם

ועדיין יש
100  נעדרים שאין לגביהם מידע ונעשה מאמץ גדול מאוד לקבל את המידע הזה בדרכים שונות, והן לא פשוטות.

אני לא חושב שהמקום לקיים את הדיון בשאלה הזאת הוא במליאת הכנסת, ואני מציע להסיר את הנושא מסדר היום.

היו"ר ד' רבין פילוסוף: 
תודה רבה. חבר הכנסת בני אלון, הצעה אחרת. בבקשה.

בנימין אלון (האיחוד הלאומי - מולדת, חרות, תקומה): 
גברתי היושבת ראש, השר הציע להסיר ואני מבקש להעביר את הנושא לדיון בוועדה.

אני יודע שוועדת חקירה ממלכתית היא מין גוף שיפוטי, ולא נהוג שגוף שיפוטי עושה את מלאכתו והכנסת תתערב. אבל גברתי, סקר קודם לכן חבר הכנסת גמליאל
את הוועדות הקודמות. הוועדה הזאת מתכנסת אחת לשבוע בבית אגרון, וגם זה לא תמיד, והיא דנה בנושא באטיות מרובה מאוד. אני מבין שעכשיו התחלף היושב

ראש, או שיש שיפור מסוים. אני חושב שהכנסת חייבת לדעת מה קורה, ולא רק להסתפק בתשובה ביורוקרטית שזה גוף שיפוטי.

אני מאוד מבקש מהכנסת לאשר להעביר את הנושא לוועדה, ולא לקבל את הצעת השר להסיר, כי אסור לנו להסיר את הנושא הזה מסדר היום. תודה.

היו"ר ד' רבין פילוסוף: 
חבר הכנסת גמליאל, האם אתה מסכים להעביר את הנושא הזה לוועדה?

אריה גמליאל (ש"ס): 
- - -

היו"ר ד' רבין פילוסוף: 
השר הציע להסיר. אנחנו נצביע בין להסיר מסדר היום לבין העברה לוועדה.

מאיר פרוש (יהדות התורה): 
או דיון במליאה.

נחום לנגנטל (מפד"ל): 
אני מציע שזה יהיה במליאה.

היו"ר ד' רבין פילוסוף: 
אנחנו נצביע מליאה מול הסרה. מי שמצביע בעד, מצביע בעד העברה לדיון במליאה;

מי שנגד מצביע בעד הסרת ההצעה. נא להצביע.

הצבעה מס' 19 

בעד ההצעה לכלול את הנושא בסדר היום - 7 
בעד ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר היום - 1 

נמנעים - אין
ההצעה לכלול את הנושא בסדר היום של הכנסת נתקבלה.

היו"ר ד' רבין פילוסוף: 
שבעה בעד, אחד נגד. ההצעה תידון במליאה.


