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טז. הצעה לסדר-היום
ילדי תימן הנעדרים

היו"ר ד' שילנסקי: 
----------------

אנחנו עוברים לסעיף אחר, שבוודאי יועבר גם הוא לוועדת הפנים: ילדי תימן הנעדרים - הצעה לסדר-היום מס' 3557 , של חבר הכנסת אריה גמליאל.

דן תיכון (הליכוד): 
-----------------

מה עם נושא התיירות ביישובי הערבים? זה נדחה?

היו"ר ד' שילנסקי: 
----------------

נדחה.

מדוע אמרתי שאני מאמין שגם הנושא הזה יעבור לוועדת הפנים? היות שבתקופה שאני כיהנתי כיושב-ראש ועדת הפנים עסקנו הרבה בנושא הזה. אני מאמין
שהנושא יעבור לוועדת הפנים ואני בטוח שידידי חבר הכנסת יהושע מצא, שהיום הוא יושב-ראש ועדת הפנים, יעסוק בכך במרץ ובמסירות רבים אפילו משלי.

חבר הכנסת דן תיכון, מה רצית להגיד?

דן תיכון (הליכוד): 
-----------------

הנושא הזה עולה כמעט מדי שנה, ובצדק. הבעיה לא נפתרת, ונשאלת השאלה - למה?

היו"ר ד' שילנסקי: 
----------------

נקווה שהרב גמליאל יהיה זה שיזכה במצווה לגרום לשינוי, שהנה פעם אחת ולתמיד יגיעו למשהו ממשי בעניין. חבר הכנסת הרב גמליאל, בבקשה.

אריה גמליאל (ש"ס): 
-----------------

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, פרשת ילדי תימן שנעלמו בתקופת קום המדינה משולה היא לדמו של זכריה הנביא שנרצח והיה דמו מבעבע ולא נח ולא שקט. כך
פרשה זו לא תנוח ולא תשקוט עד אשר תקום סוף סוף ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת פרשה חמורה ואיומה זו.

זעקת האמהות על גזלת ילדיהן, גם אם אינה בקולי קולות, לא תנוח ולא תשקוט, כך גם כאבן הנורא של המשפחות על מה שנעשה ליקיריהן. כל זמן שלא תוקם
ועדת חקירה ממלכתית, תישאר פרשה זו כתם חמור על מצחה של מדינת ישראל.

נושא זה הועלה על-ידי בעבר וגם התקיימו דיונים בוועדת הפנים בנושא זה. ואכן, למרות ועדת הבירור שהוקמה על-ידי הממשלה הקודמת - בראש הוועדה עומד
השופט בדימוס ד"ר שלגי - מכל מקום, תבעתי הקמת ועדת חקירה ממלכתית. גם נציגי המשפחות תבעו הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אולם חברי הכנסת רצו לתת

לוועדת-שלגי אפשרות לסיים את עבודתה, אף שכולם היו משוכנעים שהוועדה אינה מתפקדת וועדת הבירור לא תגיע לשום מסקנות ברורות.

רבותי חברי הכנסת, חמש שנים עברו מאז כינונה של ועדת הבירור בראשות השופט בדימוס ד"ר משה שלגי, וכפי הידוע, לא הגיעה הוועדה לשום מסקנה ברורה.
אשר על כן, חובתנו המוסרית והיהודית היא להקים ועדת חקירה ממלכתית מייד.

מר נתן שיפריס שלח לי את עיקרי ממצאיו בפרשה זו, וברצוני לצטט חלק מדבריו:

"עיקריהם של ממצאים אלו הינם: א. בידי מידע מוצק לפיו עד שנת 1952  נעלמו
700,1  ילדים. אולם ההיעלמויות המסיביות נמשכו עד לאמצע שנות ה-50 , ומושג להיקף הכולל של התופעה ניתן ללמוד ממרשם האוכלוסין של משרד הפנים:

מספר הילדים מעדות המזרח שנולדו בשנים ההן ושנעלמו מבלי כל פרט על גורלם עומד על כ-4500 . יצוין כי הוועדה שהקים ראש הממשלה לשעבר שמיר ב-1988 
לבדיקת הנושא מודה בכ-690  מקרים בלבד.

"ב. בראיונות שקיימתי עם משפחות רבות שילדיהן נעלמו התברר שהנסיבות להיעלמותם היו בדרך כלל דומות. נטען בפני הההורים שילדם חולה, וכעבור
יום-יומיים דווח להם על פטירתו. אלה מהם שניסו לברר פרטים בנושא סולקו מהמשרדים אליהם פנו, ובמקרים מסוימים אף נעצרו.

"ג. הילדים נלקחו בכל רחבי הארץ, ממחנות עולים מגודרים ומאובטחים, מ-32 
בתי-חולים ומעשרות בתי-תינוקות. בהליך ממוסד ומתואם, שכלל מעורבות שרי ממשלה, חברי מפלגות מהקואליציה, אנשים מהסוכנות היהודית ומארגונים יהודיים

נוספים, נמכרו הילדים למשפחות מאמצות, בדרך כלל בחוץ-לארץ, תמורת סכומי כסף גבוהים מאוד.

הישיבה המאה-ותשעים-וחמש של הכנסת השלוש-עשרה
יום רביעי, י"ט באדר התשנ"ד (2  במרס 1994 )

ירושלים, הכנסת, שעה 01:11 
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בתהליך זה היו מעורבים אנשים בדרגים שונים, החל בפקידים ונהגים, דרך רופאים ואחיות, וכלה בשרים שמשרדיהם היו קשורים בעניין.

"ד. הכסף נועד לקופת המדינה, אך לא רק. חלקו נותב למפלגות הקואליציה, ובחלקו שולשל לכיסי אנשים פרטיים שטיפלו בחטיפה ובמכירה.

"ה. על אף שלהורים נמסר שילדם, ולעתים שניים-שלושה מילדיהם, נפטר או נפטרו, מעולם לא הראו להם גופה או קבר, ובמקרים מעטים ביותר הנפיקו עבור
הילדים תעודות פטירה.

"ו. בתקופה האחרונה מתגלים רבים מהילדים, כיום בני 40-45 , בחוץ-לארץ, ובעיקר בארצות-הברית. מדובר עד כה במאות מקרים, שמסיבות שונות עדיין חוששים
להיחשף."

ואני רוצה להמשיך ולצטט: "קשה להעלות על הדעת שבעשור השנים שלאחר שואת יהודי אירופה תיתכן חטיפת ילדים יהודים במאסות מהוריהם לצורך מכירתם אל
מחוץ לגבולות המדינה, והכול באופן ממוסד. עגומה המחשבה שבמקום להיכלם ולבדוק את הדרך לתקן ולכפר מוקמת חומת שתיקה והשתקה אימתנית. נדרש כאן

ועכשיו הליך משפטי מסודר לבדיקה יסודית ושיטתית של הפרשה בצורת ועדת חקירה ממלכתית, שתפעל במהירות לפתרון הבעיה. זוהי אף דרישת המשפחות
האומללות, שעד כה נדחתה על-ידי הממשלה.

"תחת זאת הוקמו עד כה ועדות בדיקה ובירור, ליתר דיוק טיוח, חסרות שיניים, שלא השיגו כל הישג משמעותי. ואף המלצותיהן לגבי המשך החקירה בכיוונים
שונים נותרו תלויות באוויר. האחרונה לטפל בנושא זה, ועדת בירור בראשות השופט בדימוס ד"ר משה שלגי, שמונתה ב-1988  על-ידי ראש הממשלה שמיר, עדיין
פועלת, לפחות על הנייר, על אף שהחוקרים שהועסקו על-ידיה התפטרו עקב חוסר סמכויות לטפל בנושא מורכב זה וחסימתם מלהגיע למידע האמיתי בנדון. בחוסר
סמכויות מודה אפילו ד"ר שלגי, אך נראה כי אין הדבר מפריע לו לשבת כבר חמש שנים בראשות הוועדה מבלי לפרסם עד כה ולו רבע מלה לעולם החיצון בנושא

שהוא בדמן של משפחות כה רבות."

אני רוצה לציין שהדברים האלה נכונים. השופט שלגי טען בפני, שאין לו תקציב.
אומנם הוקמה ועדה, אבל הוא לא יכול לתפקד. בזמני פניתי אל השר לשעבר, חבר הכנסת הרב דרעי, והוא השיג תקציב מסוים כדי שהוא יוכל להמשיך בעבודה

שלו. מכל מקום, השופט בעצמו מדווח שאין הוא יכול לעשות שום דבר. אין לו אנשים שיוכלו לפעול בעניין ואין לו שום סמכויות.

אני רוצה לצטט עוד קטע מדבריו של מר נתן שיפריס: "לאור המוצג לעיל חושב אני שלא אגזים אם אטען שמדובר בבעיה מוסרית מספר אחת של המדינה. היכן
תיתכן תופעה דומה באיזו מהמדינות הדמוקרטיות בעולם, שבמסגרתה ייעלמו אלפי ילדים בתקופה כה קצרה ובמאפיינים דומים כל כך, מתוך מוסדות מדינה

רשמיים, מגודרים, מאובטחים, מבלי להותיר כל עקבות? ואם המדינה טוענת שהללו מתו במעברות ובמחנות, היכן קבריהם של הנפטרים הרבים ואיה תעודות
פטירתם? ואם הממסד אכן נקי מרבב, מדוע נדחות כל השנים, על-ידי הממשלות מהשמאל ומהימין גם יחד, התביעות להקים ועדת חקירה ממלכתית שתטהרו מכל

דופי? מדוע מגויסות מערכות הביטחון והתקשורת לקבורת הפרשה? הגיעה העת לנתץ את חומת השתיקה וההשתקה האופפת פרשה זו. חשיפה זו היא אבן בוחן
לערכי השוויון והצדק שביסוד המפעל הציוני. מבלי פתרון כולל לבעיית שורש זו, המעיבה על השלום בתוכנו, ספק רב אם נוכל לשמור על חוסננו הלאומי-חברתי

לאורך ימים, גם אם יושג שלום עם שכנינו. בברכה, נתן שיפריס".

אכן, התביעה שלנו, אני פונה אל ממשלת ישראל, אני פונה אל כנסת ישראל: הגיע הזמן להקים סוף סוף ועדת חקירה ממלכתית מייד, כדי לסיים את הפרשה
הכאובה הזאת.

תודה רבה.

היו"ר ד' שילנסקי: 
----------------

תודה רבה לחבר הכנסת הרב גמליאל.


