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   נסים עוג'ר חטיפת ילדי
תימן: פשע מאורגן?

   עידן יוסף בן-צור:
להנציח עדויות פרשת

ילדי תימן

יום רביעי 03 יוני 2020  15:27  

דניאל גלילי ● אתר החדשות "ידיעות מהכנסת"
● דוא"ל ● בלוג/אתר ● רשימות ● מעקב

ילד תימני מוכר עיתונים בירושלים (יולי 1950) [צילום: סימור קטקוף/לע"מ]

חשיפה: עדויות חדשות בפרשת ילדי תימן
ספר מפרי עטו של החוקר משה נחום חושף עדויות חדשות בפרשת ילדי תימן 
מספר החטופים נאמד בכ-13 אלף  בחטופים גם 187 עולות צעירות  ניסויים

רפואיים בכ-112.5 אלף ילדים

▪  ▪  ▪
פרשת ילדי תימן, שהתרחשה בשנים -1954

1948, המתארת סיטואציה שבה נלקחו לכאורה
ילדים ממוצא תימני מהוריהם אל משפחות

בישראל, היא נושא שנוי במחלוקת. עדויות רבות
של הורים מקהילת יהודי תימן בישראל ומגורמים

נוספים תיארו מבצע מאורגן של חטיפות ילדים
בקנה מידה גדול. 

לעומתם, אישים מהממסד הישראלי טענו,
וטוענים עד היום, כי לא היה ולא נברא שום מבצע

חטיפה וכי לא נמצא ביסוס עובדתי לחטיפה
שיטתית ומאורגנת בחסות הממסד, אלא נמצאו

רק מקרים בודדים שהוכח בהם כי הילדים נמסרו
לאימוץ. רובם של השותפים לתהליך קליטת

העולים דחו את ההאשמות. 

אולם ספר שיצא לאחרונה אותו כתב ד"ר משה
נחום, נשיא פדרציית עולי תימן, שואף לרכז את

כל העדויות בנושא ולהעלותם מחדש על סדר
היום הציבורי. בספר, ששמו "תעלומת ילדי תימן",
ביצע נחום מחקר בנושא חטיפת ילדי תימן מזרח
ובלקן ומכירת רובם לחו"ל. בדיקתו של ד"ר נחום
מורכבת מכמות גדולה של עדויות מבני הקהילה

התימנית בישראל. הספר עצמו עוסק לא רק
בנושא החטיפות, אלא גם בשוד הספרים והרכוש

●
●
●

https://www.news1.co.il/BringHtmlDoc.aspx?docID=104167&SubjectID=3
https://www.news1.co.il/BringHtmlDoc.aspx?docID=366300&SubjectID=1
https://www.news1.co.il/
https://www.news1.co.il/blog/daniel.galily
mailto:daniel.galily@gmail.com
https://www.news1.co.il/blog/daniel.galily
https://www.news1.co.il/blog/daniel.galily
https://www.news1.co.il//NewsLetter.aspx?RegisterWriter=2262


3.6.2020 חשיפה: עדויות חדשות בפרשת ילדי תימן

https://www.news1.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=376548&subjectID=1 2/3

   עידן יוסף פרס ניסה
לטרפד חקירת

היעלמות ילדי תימן

שהפקידו העולים בידי אנשי הסוכנות מתוך
אמונה, שרכושם יוחזר להם. הרכוש המדובר הוא

ספרי קודש, כתבי יד עתיקים, זהב, כסף,
תכשיטים, ודברי רקמה. 

ד"ר נחום אינו פוסח בספרו על האשמה כלפי
התקשורת בכותבו: "לתקשורת הישראלית היה קל לעשות מהעדה התימנית נאיבית וחסרת
יכולת, ומרב יהודי תימני מלומד ונאור, מטורף חסר רגש ומצפון. זאת ממש בושה לתקשורת

הישראלית", קבע. 

לטענתו, הוא שואף בספרו לתאר את מלחמתם של שלמה גמליאל, צילה לוין, יונה עומסי,
עובדיה מליחי ז"ל, סעידה סרי, מרים סעיד, ויוסף עראסי שהטיחו דברים קשים ומילים קשות,

בחברי ועדת החקירה, שהיו משופטי בית המשפט העליון. 

במסגרת כתיבת הספר, לפי משה נחום, נאספו עדויות רבות מבני העדה התימנית בארץ. חלק
מאותן העדויות, בהן עדותו של הרב עוזי משולם המנוח, מגלות כי ילדים נעלמו מבני העדה

התימנית באלפים. מספרם מוערך בכ-10,200 אלפים ילדים תימנים ו-2,800 משאר העדות.
בנוסף ל-187 נשים צעירות תימניות. לפי העדויות, על חלק מהנשים התימניות ועל 12.5 אלף

ילדים תימנים, ועל כ-100,000 ילדים מרוקאים ומשאר בני העדות השונות, עשו ניסוים
רפואיים, בראשם על מחלת הגזזת. 

לדוגמה, לפי אחת העדויות נאמר: "שבת אחת החליטו גונבי הילדים לחטוף עוד ילדה והאב
התנגד לחטיפת בתו בכוח. העדים מספרים כי השומר רצח אותו בשלוש יריות, באמצע המחנה
בעין שמר, בשעת מנחה של שבת, לנגד עיניו של ילד בשם יוסף עראסי ששכב חולה. זה קרה

בתאריך 14 בפברואר שנת 1950. שם הנרצח יעקב סאלם ג'ראפי. השומר לא הועמד לדין ולא
פוטר מהעבודה. בנות הנרצח מתהלכות כואבות עד עצם היום הזה. מנהלי מחנה העולים,
לקחו את העניין כדבר מובן מאליו ואשת הנרצח והבנות הועברו לאשקלון. שתיים מבנותיו

שמתגוררות באשקלון, אינן מפסיקות לבכות את אביהן שנרצח מול עיניהן, וניסו לשכנע אותי
בעדותם, לתבוע את מותו מהמדינה". 

דוגמה לעדות נוספת ניתנת מפי הזמר המפורסם ניסים גרמה. גרמה טען בעדותו: "אחותי
נגנבה במקומי, כי אמי לא עזבה אותי, והחביאה אותי מתחת למיטה". 

עדויות אלו הינן ראיה חזקה, אך ראוי לציין כי עדיין הן אינן מספיקות כדי לקבוע באופן
חד-משמעי כי הייתה חטיפה בקנה מידה גדול של ילדי תימן. אך אפשר להיות בטוחים כי נושא

זה ימשיך להיות שנוי במחלוקת ומוקד לויכוחים רבים בשנים הבאות.

הכותב הוא היסטוריוסוף, היסטוריון של הציונות, ועיתונאי.

VIP להצטרפות הקלק כאןמועדון

התפתחויות נוספות   /  חטיפת ילדי תימן
ושוב: תעלומת ילדי תימן האבודים

גם בחלוף למעלה משישה עשורים מאז היעלמם של ילדי "מרבד
הקסמים" ממחנות הקליטה בארץ, מסרבת הפרשה לדעוך ולרדת מן

הכותרות. העילה הפעם להחייאתה היא מותו של הרב עוזי משולם, איש
העדה, שסירב לתת יד למסתורין שאפף את הפרשה ושהרעיש עולמות

10/07/2013  |  ראובן לייב  |   מאמרים

חטיפת ילדי תימן: ציונות או סחר-מכר
פרשת חטיפת ילדי תימן היא תופעה שיש לחקור אותה מכל הכיוונים,

גם היסטורית וגם אנתרופולוגית. זאת תופעה שנראית הזויה לגמרי, וזאת
שמתרחשת או התרחשה רק במדינות עולם שלישי. התופעה לא
מתאימה לערכי המוסר היהודי ולערכי החינוך אותם ספגנו בארץ

12/11/2012  |  נסים עוג'ר  |   מאמרים

הסרט "בחזקת סאטמר" - סיפור חטיפתם של יהודי תימן ב

דניאל גלילי11/03/2016עודכן:   |  11/03/2016תאריך: 
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ערוץ 10 ישדר (ה', 18.3.04) בשעה 21:00 את הסרט התיעודי "בחזקת סאטמר" - סיפור חטיפתם של
יהודי תימן בשנות ה-2000. 

18/03/2004  |  גלית יצחק  |   חדשות

הותר פרסום הפרוטוקלים מדיוני ועדת החקירה בפרשת ילד
הממשלה החליטה בישיבתה השבועית (יום א', 21.4.02), להתיר את פרסומם של הפרוטוקולים של

דיוני ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנת 1954-1948.
22/04/2002  |  מירב לוי  |   חדשות

בלעדי: ועדת החקירה בפרשת ילדי תימן פנתה להורי החטו
ועדת החקירה בראשה עומד שופט בית המשפט העליון (בדימ.) יעקב

קדמי, פנתה בראשית החודש אל הורי מאות הילדים החטופים, בבקשה
לקבל את הסכמתם לפרסום פרטני של ממצאי ועדת החקירה. 

27/08/2001  |  יואב יצחק  |   חדשות
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