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 חפש...    

כנס אילת 2018צור קשראודותכותביםכליםמדוריםדעותראשי       

בכללי, סליידר pm 2:17 @ 2016 22 ביוני יהודית יחזקאלי 1 תגובה

סיפור חיי אינו פתור

מחנה המעבר חאשד בעדן תימן, לפני העליה לארץ, דצמבר 1949צילום: אלדן דוד, אוסף הצילומים הלאומי

יהודית יחזקאלי חוזרת לציונה היימן, שאת סיפורה חשפה בעבר. הילדה, שיגאל

אלון סייע לחבריו חשוכי הילדים לאמץ, גדלה בקיבוץ אבל תמיד חיפשה את בני

משפחתה

ציונה היימן (61) משדמות דבורה נרגשת בימים אלה, כאשר סיפורם של ילדי תימן החטופים שוב עולה

לכותרות. בפברואר 2002 פרסמתי בידיעות אחרונות את סיפורה האישי יוצא הדופן של האשה אשר

אומצה בילדותה על ידי הורים מקיבוץ גינוסר. היימן סיפרה אז שהיא אחת מילדי תימן שנחטפו.

"הייתי בת שנתיים כשאמי החליטה לאמץ תינוקת, כיוון שלא יכלה להרות". לדבריה, אמה

המאמצת הגיעה עם יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח לשעבר ואחד מבכירי מפלגת העבודה לדורותיה, ובת

זוגו רות, לבית החולים בירושלים, שם טופלה כי הייתה חולה. "אמי בחרה בי, וכשהבראתי נלקחתי

לקיבוץ על ידי יגאל ורות, שהצטיידו באישור אימוץ כחוק – מתנה להוריי המאמצים.", סיפרה אז.

 

עד היום, ציונה איננה יודעת מי זו משפחתה הביולוגית. אז, היא סיפרה שגודלה באהבה על ידי הוריה

המאמצים, אך היא מאמינה כי היא מילדי תימן החטופים ועברה הלוט בערפל לא נותן לה מנוח.

"גודלתי במסירות ובאהבה רבה על ידי הוריי המאמצים וזכיתי לחיבה גדולה מצד יגאל ורות אלון, אבל

גם עברתי סבל גדול בגלל מוצאי התימני", היא סיפרה. "מעולם לא הרגשתי שייכת לקיבוץ. הילדים

קראו לי כושית בגלל מראי השחום".

 

"סיפור חיי עצוב כי הוא לא פתור", היא אומרת היום. "סיפרו

לי הרבה סיפורים ואין לי מושג מה אמת ומה שקר. מי אני

ומהו שמי האמתי? אמי שקיבלה אותי באהבה קראה לי

ציונה על שם אחותה שנפטרה, אבל זה לא שמי האמיתי

ואינני יודעת מהו. אמי סיפרה לי שנולדתי בבית החולים

יהודית יחזקאלי

פרופיל

הצגה בטוויטרהטבע

הציפור התכולה
 @JournalistsF רשימת טוויטר של

1 דק׳

חוקי החסינות של נתניהו: לאחר גדעון סער ומיכל שיר שהתנגדו 
באופן פומבי, שני בכירים נוספים בליכוד אמרו באנונימיות 

לחדשות 13 כי הם מתנערים מהמהלך של נתניהו: "אני מתנגד 
לחוק שלא יאפשר ביקורת שיפוטית על החלטת הכנסת" 

@sefiova

 

כנגד כל הסיכויים: "מה הסיכוי?" היא קומדיה רומנטית מרעננת 
bit.ly/2VNcG39

החדשות 13
@newsisrael13

Globes גלובס
@globesnews

כנס אילת לעיתונות 2018

from Tel-Aviv Journalists Association מי אמר אובססיה?

.on Vimeo

from Tel-Aviv Journalists Association חזית הפריפריה

.on Vimeo

חזית הפריפריה
from Tel-Aviv Journalists Association

1:04:32
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שתף:          

חטיפת ילדי תימן המזרח והבלקן יגאל אלון ילדי תימן ציונה היימן כללי סליידר

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק
1

ידיעות אחרונות , 17.02.2002

הסקוטי בטבריה, ושאמי נעלמה לאחר שילדה אותי. חיפשו

אותה ולא מצאו. יש איתי תעודה המראה שגרנו גם במעברת

עין שמר. חליתי בגזזת, מחלת עור קשה. גדלתי בבית יתומים

בירושלים. הייתי בחדר סגור שהכניסה אליו הייתה אסורה

בגלל המחלה המדבקת. במיטה לידי הייתה עוד מיטה של

ילד שקראו לו רחמים. גם הוא חלה בגזזת.

 

"הייתי בת שנתיים, כשיום אחד נפתחה הדלת ונכנסו לראות

אותנו", היא מספרת. "מלמלתי מאמאמא וזה כנראה ריגש

מאד את מי שלימים הפכה להיות אמי המאמצת. הם חיכו

שנה עד שמסרו אותי לחזקתם, בתום הטיפולים במחלת

הגזזת. אמי המאמצת הייתה הטבחית של קיבוץ גינוסר,

קיבוצו של יגאל אלון. הוא עזר להורי לקבל אותי. אמי

המאמצת נפטרה בגיל 105. אהבתי אותה אהבת נפש והיא ה

אותי. גם את יגאל אלון ורות אהבתי מאד, היינו כמו משפחה. אבל בסתר לבי חיפשתי את משפחתי

הביולוגית, אפילו כשסיפרו לי שאמי נטשה אותי בלידה. אולי המסכנה נכנסה להריון לא רצוי ולא

רצתה שידעו. כמה רציתי לפגוש אותה. יש לי מסמך אימוץ שקיבלתי לאחר שביקשתי לברר על עברי.

הגעתי לאיזה משרד בחיפה, הראו לי איזה מסמך ואמרו שזו הבקשה לאימוץ. כתוב שנולדתי

למשפחת סאלם בת זכריה ב-29.3.55. המסמך לא הבהיר כלום. יום אחד בעלי רפי אמר שבראש העין

יש אישה שדומה לי מאד. עשינו בדיקת די.אנ.אי, אבל הם לא אמרו לי מה האמת, כי הייתה לזה

התנגדות אצלם. ניתקתי את הקשר עמם.

 

"גם היום אני חושבת שחשוב שידעו מה קרה עם הילדים שנעלמו או נחטפו. אני ראיתי את הקבר שלי

ויש תעודת פטירה על שמי. לא היה ולא נברא, עובדה אני בחיים. אנשיו של עוזי משולם לקחו אותי

לקבר שלי, שהיה כמובן ריק ומלא באבנים. יש לי חברה מרמת יוחנן שגם היא מחפשת הוריה וחברה

מקיבוץ אשדות יעקוב איחוד שבנה נחטף ולא מצאה אותו עד מותה. אני כבר התייאשתי מלמצוא את

הורי הביולוגים ולדעת את האמת על עברי. אבל כמה הייתי שמחה לפגוש את רחמים שהיה איתי

בחדר יתומים בירושלים בחדר הסגור"

1 תגובה

פוליטי, היסטוריה
pm 4:44 @ 2016 14 בינואר

מאת: יהודית יחזקאלי

היום בהיסטוריה

היסטוריה pm 3:46 @ 2016 1 בפברואר
מאת: יהודית יחזקאלי

מששון לאסון

ספר השנה
pm 7:02 @ 2016 2 בפברואר

מאת: נסים משעל

סוגיית האיזון הקדוש

from Tel-Aviv Journalists אכיפה תחת אזהרה

.Association on Vimeo

from Tel-Aviv Journalists Association נוהרים לקלפיות

.on Vimeo

from Tel-Aviv Journalists Association on מסך עשן

.Vimeo

הרשמו לניוזלטר
קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני

שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים

בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.

שם

כתובת דואר אלקטרוני

הרשמה

אכיפה תחת אזהרה
from Tel-Aviv Journalists Association

1:20:10

נוהרים לקלפיות
from Tel-Aviv Journalists Association

1:02:45

מסך עשן
from Tel-Aviv Journalists Association

53:57
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MoZi עיצוב אתר

פרסם תגובה

יהודה am, 10:40 am 10:40 @ 2017 30 ביוני

לציונה ולכתבת יהודית. כל הכבוד על האומץ להביא את האמת, יש עדיין אנשים שלא מאמינים שהיו

דברים כאלה. מקווה שכל המאומצים ירימו את ראשם ויחשפו, הרבה משפחות ממתינות לרגע הזה.

ציונה -ישר כח.

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

תגובה *

1 תגובה

מיון לפי תגובה אחת

צופית דורון
אם יש קבר ויש תעודת פטירה על שמה, בזמן שהיא חיה, ברור שהוריה לא ויתרו עליה. שיקרו להם ואמרו להם שהיא

מתה. "כבר קברנו אותה" חטפו אותה ואימצו אותה "כחוק". כלומר גם בתי המשפט הכשירו את החטיפות. 
במקום להגיד "חטפו" אמרו "אימצו". מחריד.

לייק · השיבי · 1 שנ'

פלאגין התגובות של פייסבוק

הישנות ביותר

 הוסיפי תגובה...
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