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התיעודאמינותושניים:שלושיםפרק

פתיחההערות

נעדריםפטירתעלהמעידהתיעודשלטיבוו.

245 הראשוניהתיעודשלהראייתיומשקלותוכנואמינות .2

246 המשניהתיעודשלהראייתימשקלו .3

247

ממצאיבבסיסהעומדהתיעודשלאמינותוסיכום:
נעדריםשלהפטירה

.4

לאימוץ:מזדמנתומסירהממסדיתחטיפהושלושה:שלושיםפרק
סיכום

פתיחההערות

250סיכוםהממסדית״:״החטיפהו.

252סיכוםלאימוץ״:מזדמנת״מסירה.2

אישיםהתבטאותממסדית:חטיפהוארבעה:שלושיםפרק
להתרחשותהלטועניםמנוףהמשמשת

פתיחההערת

257אברהםעובדיהו.
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264

266

269

269

271

277

280

284

284

285

291

291

292

293

294

פורושמנחםהרבלשעברח״כ.2

פאראביגדורמר.3

הממחישיםמקריםוחמישהשלושיםוחמישה:שלושיםפרק

ממסדיתחטיפההנטעןפיעל

הצגתםותכליתהמקרים.1

מאפייניהםפיעלהמקריםמיון.2

המקריםשלמשמעותם.3

סיכום.4

אחראיםועלאחריותעלושישה:שלושיםפרק

פתיחההערות

המחנותתקופתואחריות:אחראים.1

המעברותתקופתואחריות:אחראים.2

לאימוץמזדמנתלמסירהבאחריותמעורבותהסוציאליות:העובדות.3

סיכוםואחריות:אחראים.4

תמציתיריכוזומסקנות:ממצאיםמטלות,רביעי:חלק

פתיחההערות

I.הרביעיהחלקשלתכליתו

II.החקירהמשימת

III.:"לאימוץמזדמנתמסירהאוממסדיתחטיפה"היעלמות

בסיסייםנתונים.1¥

תזכורת¥.
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313

315

316

316

317
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320

321

19

הפרטניבמישורוהמסקנותהממצאיםתמציתראשון:פרק

פתיחההערות

הוועדה(לפניהובאבארץ)ועניינםשנעלמותינוקותו.
בחאשדשנעלמותינוקות.2

חזרולאוהוריהםקודמותועדותלפניהובאשעניינםתינוקות.3
הוועדהלפניוהתלוננו

דבריםשלסיכומם.4

הציבוריבמישורוהמסקנותהממצאיםתמציתשני:פרק

פתיחההערות

הממסדיתהחטיפהטענתו.

לאימוץמזדמנתמסירהשלהאפשרות.2

להוריהםתינוקותביןקשרניתוקההיעלמות:תופעתשלישי:פרק
לחידושומנגנוןוהיעדר

לתינוקותההוריםביןהקשרלקיוםהאחריותו.

הקשרוניתוקלהוריםההיעלמותתופעת.2

ולאיתורלדיווחמרכזימוסדהיעדר.3

אחרותעדותבניתינוקותלהורים:ההיעלמותתופעת.4

סיכוםאחראים:ועלאחריותעלרביעי:פרק

הוועדהלעמדתהתשתיתו.

לאחריותהבסיס.2

ואחראיםאחריותעל.3

325טבלאותקובץ
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מבוא

החקירהנושאההיעלמותתופעתו.

נשרים"כנפי"עלמבצעבמסגרתלישראלשעלותימן,עולישלקליטתםא.
שלומתסכלתמכאיבהקשה,בתופעהלוותה-נפש50,000כ־-1950-1948בשנים
מדובר-בהמשךשיובהרכפי-בפועלילדים.שלהיעלמותםבדברהוריםתלונות

הדו״ח.אליהםיתייחסוכךב״תינוקות"

שנותלאורךנמשכהוהיאהעלייה;תחילתלאחרסמוךהתופעה,שלראשיתה
ובתקופת(;1950/51-1948)העוליםבמחנותשהותםבתקופתהעולים:שלקליטתם
כתבפיעלואילך(.1950שנתמשלהי)החלאחריהשבאההעבודהוכפריהמעברות
.1954-1948בשניםשהתרחשהכפיהתופעהאתלחקורעליההוועדה,שלהמינוי

משפחותשלהראותמנקודתהתופעהאתמשקף"היעלמות",במושגהשימושב.
-המשפחתיתהמסגרתמןש״יצאו״בתינוקותמדוברומבחינתן,עבורןהילדים.

שניתןההסברכאשרעוד;אליהחזרוולא-חוליםלבתיאותינוקותלבתיכללבדרך

אינוונקברו,נפטרוהילדיםאוהתינוקותלפיו-פהבעלכללבדרך-למשפחות

שייתבררכפי"נעלמו".פשוטהתינוקותהמשפחות,שלמבחינתןעליהן.מקובל

אוכולם,-להןשנעלמוהתינוקותכיהיא,המשפחותשלהבסיסיתטענתןבהמשך,

)בדו״חהרשותדעתעללפחות,או,הרשותאנשיידיעל"נחטפו"-מרביתםלפחות

)הכולילדיםחשוכותאשכנזיותלמשפחותלאימוץונמסרוממסדית"(;"חטיפהזה:
השלישי(.בחלקכמפורט

היהמהלקבועעליה-ראשיתכפולה:היאהוועדהמןהציפייהזו,טענהלנוכח

באחריותנושאומילהיווצרותההסיבותהיומהההיעלמות,תופעתהיקף

התינוקותמןאחדכלשל"היעלמותו"נסיבותאתלבררעליה-שניתלהתרחשותה;
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הקשראתולחדשהנעדריםהתינוקותאתלאתר-האפשרובמידתלהוריהם;שנעלמו
משפחותיהם.לביןבינם

החקירהנושאהתופעההיקף.2

במחלוקת;שנויהאמורה,בתקופהלהוריהםשנעלמוהילדיםשלהמדויקהמספרא.
)ששמות1,500לכ־המספראתהמצמצמיםויש<;5,000)כ־אלפיםלכמההטועניםיש

שילדיהןהמשפחות,כללאכיטוענים,אלה,וגםאלהבשעתו(.פורסמומרביתם
זהבהקשרשהוגשוהתלונותבמספרלראותאיןכןועלהתלוננו;להן"נעלמו"

שלוהמלאהאמיתיהמספראתכמשקף-הנוכחיתלוועדהלרבות־לרשות

הנעדרים.

נושאשימשה-למעשההתינוקות-הילדיםשלהיעלמותםפרשת(1)ב.
המשפחותכאשרהנוכחית,הוועדהשללמינויהשקדמוועדותבשתילחקירה

תלונותיהן.אתולמסורועדותלאותןלפנותבשעתוהוזמנולהן,נעלמושתינוקותיהם
הקודמות,הוועדותשתיבפניהוגשו־חוזרותתלונותקיזוזלאחר-הכולבסך

תינוקות,641שלהיעלמותםבדברתלונותהתינוקות,שלהיעלמותםלחקירתשמונו

המתינושבעדן)שםבחאשדשנעלמו-תינוקות14ו־בארץ;שנעלמו־627מתוכם:
הג׳וינט(.ידיעלזולמטרהותופעלשהוקםבמחנהארצהלעלייההעולים

תינוקות,800שלהיעלמותםלנסיבותמתייחסתהנוכחיתהוועדהשלחקירתה(2)
-תינוקות20בארץ;שנעלמו-תינוקות745מתוכם:לפניה,הובאשעניינם
באשרתהיותהמעלים"ילדים"35ו*ארצההעלייהערבשבעדן,בחאשדשנעלמו

בתקופהתימןלעולי"שנעלמו"לתינוקותקשרלהםשישוסבוריםלמוצאם,
לחקירה.הרלוונטית

הוועדהשלשולחנהעלהונח)בארץ(היעלמותםשענייןהתינוקות745מתוך
או)שתיהןהקודמותהוועדותשתיידיעלתינוקות339שלעניינםנבחןהנוכחית,

הנוכחית.הוועדהלפניגםהיעלמםדברעלוהתלוננוחזרוומשפחותיהםמהן(;אחת
תינוקותהיעלמותבדבר"חדשות"תלונות406איפוא,הוגשו,הנוכחיתהוועדהלפני

בארץ.
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שלהיעלמותםבדברתלונותיחד,הוועדותשלושתלפניהוגשוהכולבסךג.
הנוכחית,הוועדהשלראותהמנקודתבחאשד.תינוקות20ו־בארץתינוקות1,033

לאשנעלמו,תינוקותאלפיבדברלטענותההיעלמות.תופעתשלהכוללההיקףזהו
לביסוסן.ראיותהוועדהלפגיהובאו

פומבילתתמנתעללעשותידהלאלשניתןכלעשתההנוכחיתהוועדהד.
משפחהכל-התקשורתאמצעיבמגווןשימושתוך-הזמינההוועדהלפעילותה.

השביעלאההיעלמותנסיבותבדברלהשניתןההסברואשרלהנעלםשתינוקה/ילדה

והשגותיה;טענותיהאתולפרושתלונתהאתלהגישלפניה,להתייצברצונה,את

אםובין-מהןאחתאושתיהן-הקודמותהוועדותבפניהתלוננהשכברביןוזאת
כמשפחההוועדה,בעינינראיתהתלוננה,ולאלה"נעלם"שתינוקהמשפחהלאו.

דעתה.אתהניחילדהשל"היעלמותו"בדברלהשניתןשההסבר

תופעתהיקףהנוכחיתהוועדהשלמבחינתהדברים:שלסיכומם(1)ה.
ילדים.1,053הכולובסךבחאשד;ילדים20ו־בארץילדים1,033הואההיעלמות

התינוקות745מתוךשלישיםשניכיכאן,כברלהעיריהיהלמיותרולא(2)
240כ־-שהאחריםבעודמתימן;עוליםשלהםהנוכחיתהוועדהלפניהובאשעניינם
אפריקהצפוןאסיה,קנדה,)אירופה,אחרותמדינותממגווןעוליםבניהםתינוקות

ערב<.וארצות

נעלמומהםוהמקומותה״נעלמים".3

מילדיםלהבדיל"תינוקות"א.

בהמשך,שיוצגכפי"ילדים".שלבהיעלמותםמדברהנוכחיתהוועדהשלהמינויכתב
מספרביןנעשגילםתינוקות,היולוועדההפנייהנושאיהנעלמיםשלהמכריעהחלק
עדחודשיםמספרבניתינוקותמונהבתוכםהעיקריתהקבוצהכאשרלשנתיים;שעות
שנה.

כאלולא"תינוקות"כאלהנעלמיםאלהדו״חיתייחסזה,דבריםבמצב
"ילדים".
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חוליםלבתיאותינוקותלבתימסירהלאחרככלל,ההיעלמות:ב.

לבתימשפחותיהםידיעלשנמסרותינוקותהםבהם,שמדוברהטיפוסייםהנעלמים
חזרו;ולאחולים,בבתימשפחותיהםמבתיאוהתינוקותמבתישאושפזואותינוקות

ידיעלממשפחותיהםשנלקחואלאנמסרושלאכאלהגםביניהם,נכלליםכאשר
חוליםבבתירפואיטיפוללהםלתתאותינוקותלבתילהביאםמנתעלהרשותאנשי

חזרו.ולא

להוריםשניתןההסברג.

כי-בדיעבדהמקריםבמרבית-נעלמושתינוקותיהםלמשפחותנמסרככלל,(1)
ומבליבקבורהנוכחיםלהיותזומנושההוריםמבליוזאתונקברו;נפטרוהתינוקות
יקירם.גופתאתלזהותאפשרותלהםשהייתה

נתקבללאנעדרים(,להלן:יכונוכאמור,)אשר,התינוקותלהיעלמותזההסבר<2)
בדברספקותנותרוחלקןואצללהן;נעלמושתינוקותיהםהמשפחותכלשלדעתןעל

הקבריםבאיתורקשייםהמשפחה,בנישלבהיעדרםהקבורהקיוםההסבר.אמיתות

השישיםשנותבמחציתביטחוןלשירותשנעלמו"תינוקות"זימוןיותר,מאוחרבשלב
רישוםוביניהם-בהרחבההדו״חשלהשלישיבחלקשיפורטונוספיםוגורמים
הגבירו-השישיםשנותראשיתשלהאוכלוסיןמפקדבמהלךתמיהותמעורר״מביך״

להרחבתוהביאוההסבר;מהימנותבדברמהמשפחותחלקבלבשניקרוהספקותאת

הספקותהתחזקוהשנים,במשךנפטרו.תינוקותיהםאכןאםשתהוהמשפחותמעגל
וישכוזב;הינוהאמורההסברלפיה:כללית,תחושההתימנית,העדהבניאצלויצרו
נגנבואונחטפו־מרביתםלפחותאו-שנעלמושהתינוקותל״שמועות״,אחיזה
לאתרם.וניתןבחייםעודםוהםלאימוץ;ונמסרו

וממצאיהןההיעלמותלחקירתקודמותועדותמינוי.4

שללמינויןהביאהמשפחות,שלמאודנכבדמספראצלהאמורההקשההתחושהא.
כהן־קדמי(.ועדתאוהוועדהלהלן:)שתכונההנוכחיתלוועדהשקדמוועדותשתי
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והמשטרה(,המשפטים)משרדיבין־משרדיתועדההיתה-הראשונההוועדה(1)
אז<)כדרגתוורפ״קבהלולי׳מרדאז,חיפהמחוזפרקליטעמדושבראשה

העניקשמותיהם,שלהתיבות)שראשיהמשטרהשלהארצימהמטהמינקובסקיר׳
וב״מ<.הכינוי:אתלוועדה

עלטיפלה,-1968בשנתפעילותהאתוסיימה1967בשנתשהוקמה-זוועדה
כינמצאמתוכם316לגבישנעלמו.תינוקות342שלבעניינםשהגישה,הדו״חפי

22שלהיעלמםנסיבותואילונתגלו(2ו־אומצו2)פוענח4שלגורלםנפטרו;
עלומים(.)להלן:עלומיםנותרווהםהתבררולאהנותריםהתינוקות

שבראשה-חקירהועדותחוקפיעל-בירורועדתהיתד,השנייה,הוועדה(2)
ועדתנקראת:היאשמו)שעלשלגימ׳ד״ר)דימ׳<המחוזיהמשפטביתשופטעמד

בניאצלוהולכתגוברתתסיסהשלרקעעל,1988בספטמברהתמנתהזוועדהשלגי(.
דעתם.אתהניחולאוב״משלפעילותהשתוצאותהתימנית,העדה

505שללהיעדרםבקשרבתלונות-שהגישההדו״חפיעל-טיפלהזוועדה

סיוםעםלוב״ט.תלונותכברהוגשושלגביהםתינוקות,204מתוכםתינוקות:
לפניההוגשואליהםשבקשרהתינוקות301מתוךכישלגי,ועדתמצאהעבודתה
להוריהםשנעלמותינוקות222וב״מ<:לפניגםהוגשושלאמקוריות)דהיינו:תלונות

-שבעדןבחאשדלהוריהםשנעלמוהתינוקות14מתוךתינוקות3נפטרו:-בארץ
נותרובארץשנעלמוהתינוקותכללמביןתינוקות65ואילוהם:גםנפטרו

עלומים.

הנתוניםכיהעלתה,הנוכחיתהוועדהחוקריידיעלשנעשתהפרטניתביקורת
מקוריים299מתוכםנעדרים,508הכולסךהם:שלגיועדתפעילותשלהמדויקים

חוזרים.14ו־מקוריים60מתוכםעלומים,74הכולוסך>מוב״מ<;חוזרים209ו־

להיעלמםבקשרתלונות-ושלגיוב״מ-הוועדותבשתיטופלוהכול,בסךב.

שנעלמואלהמביןתינוקות85נפטרותינוקות538מתוכם:תינוקות,627שלבארץ
11ו־נפטרו3בחאשד:שנעלמוהתינוקותנתגלו.תינוקות4ו־עלומים.נותרובארץ

הטבלאות(.שבקובץ2ומס׳1מס׳בטבלאותכמפורט)הכולעלומים
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התמונהלהשלמתג.

בדברתיעודהנוכחיתהוועדהחוקריידיעלנמצאהוועדות,שתיעלומי85מתוך
מתוךנותרודברשלשבסופובאופןבארץ;שנעלמותינוקות43שלפטירתם
תינוקות42הוועדותשתיידיעלנבדקושעניינםבארץלהוריהםשנעלמוהתינוקות
הטבלאות(.שבקובץ2ומם׳1מס׳בטבלאותכמפורט)הכולעלומים

הנוכחיתהוועדהמינוי.5

משפחותשלדעתןאתהניחולאשלגיועדתשקיימההחקירהתוצאותגםא.
אלאדעכהשלאבלבדזולאהתימנית,העדהבקרבזובסוגיהוהתסיסההנעדרים;
הרבעמדשבראשהאוהלים","משכןעמותתהיהזהבהקשרהמובילהגוףהתלהטה.

שהביאולממדיםוהגיעההתסיסההתעצמהזועמותהשלפעילותהבעקבותמשולם.
חקירה.ועדותחוקפיעלממלכתיתחקירהכוועדתהנוכחית,הוועדהשללמינויה

המשפטביתשופטכשבראשה,8.1.1995ביוםהתמנתההנוכחית,הוועדהב.
׳העליון)דימ

שמיעתםאתהשלימהשהוועדהלאחר,1999שנתבמחציתכהן.יהודה(

אנשי)ביניהםעדים150מ־ולמעלהואחרים(משפחות)בנימתלוננים900כ־של
השניםבמשךשגילווכאלההעלייהקליטתבמערךשוניםתפקידיםממלאיציבור,
מטעמייכול,אינוכהןהשופטהצער,למרביתכי,התבררההיעלמות(,בתופעתעניין

ביתשופט,23.3.1999ביוםמונהובמקומוהוועדה;בראשולעמודלהמשיךבריאות,

זה:כהן־קדמי)בדו״חועדתכן,עלתכונה,הוועדהקדמי.יעקבהעליון)דימ׳<המשפט

הוועדה(.אוהנוכחיתהוועדה

פרשתבעניין"לחקורהיא:הוועדהעלשהוטלההמשימההמינוי,כתבפיעלג.
״.1954-1948בשניםתימןעולימביןילדיםשלהיעלמותם

החקירהמשימתאתהנוכחיתהוועדהפירשההקודמות,הוועדותמשתילהבדיל

במסגרתוהציבורי,המישור־האחדמישורים:שניעלכמתפרשתעליה,שהוטלה
רקעששימשוהנסיבותואתההיעלמותתופעתשלהיקפהאתלבררעליה

והגורמיםהתופעהשלטיבהבדברהמשפחותבניבטענותולדוןלהתרחשותה;
מהולבררלחקורעליהבמסגרתוהפרטני,המישור-השנילהתהוותה;האחראים
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אחתלכלמפורטתתשובהזהבענייןוליתןמהנעדרים;אחדכלשלבגורלועלה
אליה.שפנומהמשפחות

ספרים.משניהוועדהדו״חמורכבהאמורה,הפניםכפולתמשימתהרקעעלד.
תופעתראשון:חלקחלקים:ארבעהובוגופוהדו״חאתמציג-האחדהספר

טענתשלישי:חלקהוועדה;עבודתשני:חלקומהות;נתוניםרקע,ההיעלמות:
מטלות,רביעי:חלקהוועדה;שלומסקנותיהממצאיהוסיכוםהממסדיתהחטיפה
מהווה-לדו״חנספחהמשמש-השניהספרואילותמציתי.ריכוזומסקנות;ממצאים
פירוטובהםהמתלוננותהמשפחותלבנישנשלחואישיים,מכתבים800כ־שלאסופה

והתשתיתיקיריהםשלהיעלמותםנסיבותבדברהוועדהשקבעהוהמסקנותהממצאים
והמסקנות.הממצאיםבבסיסהעומדתהראייתית

לסיכוםה.

)מתוכםבארץנעדרים745שלעניינםהונחהנוכחית,הוועדהשלשולחנהעל(1)
הנעדריםמתוךהאשד.נעדרי20ועודחוזרים(נעדרים339ו־מקורייםנעדרים406

גילוי1ו־עלומים;נותרו14פטירה;ממצאינקבעו391לגביבארץ:המקוריים
עלומים.13נותרוהאשד,נעדרי20מ־משוער.

1,033שללהיעלמותםבקשרתלונותהוועדותשלושידיעלנבדקוהכולבסך(2)
תינוקות5ו־עלומיםנותרותינוקות56נפטרו,תינוקות972מתוכם:בארץ,תינוקות
נתגלו.

13ו־נפטרו7מתוכם:תינוקות,20שלהיעדרםבדברתלונותהוגשוהאשדלגבי

עלומים.נותרו

הוועדותשלושתפעילותסטטיסטיים:נתונים.6

אתהמשקפותטבלאותגםהיתר,ביןהכולל,טבלאותקובץמצויהדו״חבסוף
2,3מס׳טבלאות)ראהיחדוכולןבנפרדאחתכלהוועדות,שלושתשלפעילותן

<.4ו־
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ראשוןחלק

ומהותנתוניםרקע,ההיעלמות:תופעת





פתיחההערות

הראשוןהחלקתכליתו.

שלוהקליטההעלייהמציאותשלכלליתרקעתמונתלהציגהיאזהחלקשלתכליתו
החקירה;נושאההיעלמותתופעתשללהיווצרותהורקעכרשימשהאשרתימן,יהדות

העומדהמרכזיוהגורםהאמיתיהיקפההתופעה,מאפיינישלכלליתתמונהולצידה,
פעילותשלפרטיהלהבנתדרושההאמורה,המציאותשלהכרתההתרחשותה.בבסיס

טענתשלבחינתהאחרלמעקבהשני(;בחלקלהלן)כמפורטהוועדהשקיימההחקירה,
הממצאיםשלמשמעותםולהבנתהשלישי(;בחלקלהלן)כמפורטהממסדיתהחטיפה

הרביעי(.בחלקלהלן)כמפורטמכוחםשהסיקהוהמסקנותהוועדהשקבעה

והשלכותמשמעותוקליטה:עלייה.2

-תבלרחבימכלהעםופזורילישראלהעלייהשערינפתחוהמדינה,הקמתעםא.
במולדתםומתקבציםבאיםהחלו-באירופההנאציםמכבשגיהפלטהשאריתביניהם

תבל.קצווימכלעולים340כ־ססס,לישראלהגיעו1949-1948בשניםההיסטורית.
העוליםמספרהגיע-המדינההקמתלאחרשניםוחציכשלוש-1951שנתלסוףעד

בלבדאיש600כ־ססס,מנההקולט,הוותיק,היישובכאשרזאת,נפש;680לכ־ססס,
(.20עט׳תשל״ג,עם״,״בהיקלטשטרנברג)אברהם

קליטתמבצעשלוממדיוהיקפואתלהציגמנתעלבמילים,להרבותצורךאיןב.
מגופישנדרשהמאמץמידתאתלפרטהמקוםכאןולאהאמורה,בתקופההעלייהגלי

משימתעםבהתמודדות-הסוכנותמגופיובמיוחדבחיתוליהשהייתההמדינה

אתגרהוותיק,היישובבפניהציבהזומשימהכישנציין,בכךדילענייננוהקליטה.
שלהם,היום־יוםצורכיולסיפוקהעוליםשללשיכונםהקשורבכלדופןויוצאחריג
ובבריאות.ברפואהוכלהולבושתזונהבשיכון,החל

והבטחתהכיר;לאהוותיקשהיישובבממדיםארגוניתהיערכותהצריךכזהמבצע
גיוסהצריכה-כלבחוסרמהםרבים-הגיעועתהשזהלעוליםהחיונייםהשירותים
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מיוחדתלהדגשהראוייםזה,בהקשרובעולם.בארץהיהודיהעםמשאבישלכולל

במערךשהשתלבוהמערבמןוהעוליםהוותיקהיישובביןהמפגששהולידהקשיים
היתר,ביןשני.מצדתימןעוליובמיוחדהמזרחמןהעוליםלביןאחד,מצדהקליטה

לשוןשלהיעדרהבשלגורליות,אחתלאהבנות,באיביטוילכללאלהקשייםבאו
הקולטיםהגורמיםביןמושכלתאנושיתתקשורתלקיוםהדרךאתשחסמהמשותפת,

איבשליחסית,פשוטיםנושאיםעםלהתמודדהעוליםשליכולתםובאיהעולים;לבין

בארץ.שנהגהחייםאורחהכרת

פעילותואתומבקריםמעריכיםבוחנים,כאשרזה,דבריםמצבלשכוחאין

-לרבותהסוכנות;מוסדותידיעלוהופעלשהוקםהקליטה,מערךשלופועלו
עצמם.בהקמתטרודיםוהיוקמועתהשזההמדינה,מוסדותשלפועלם

אחרותעדותבניתינוקותהיעלמות.3

הוועדהשולחןעלהונחעניינםואשרלהוריהםשנעלמוהתינוקותמביןכשלישא.
ההוריםתלונותפיעלמוצאנתונילגביהםשישתינוקות,710מתוך231)הנוכחית

עדותמבניאלאהתימניתהעדהמבניאינםהטבלאות(.בקובץ5מם׳טבלהראה

שלהיעלמותםנסיבותהתלונות,פיעלהמזרח(.עדותמבניהמכריע)רובםאחרות
התינוקותשלהיעלמותםלנסיבותרבהבמידהדומותהאחרות,העדותבניהתינוקות

שעלומשפחותשלתינוקותבהיעלמותמדוברככלל,בעניינם,גםתימן:עולישל

התינוקותנעלמוככלל,בעניינם,וגםהמדינה,קוםשלאחרהראשונותבשניםארצה

יולדות.בבתילידהלאחרסמוךאוחוליםבבתיאשפוזבעקבותלהוריהם

תופעתנחרטהדומות,בנסיבותנעלמואחרותעדותבנישלתינוקותשגםאףב.
תימן.לעוליייחודיתכתופעההתימנית,העדהבנישלבתודעתםההיעלמות
הדברים,מטבעמכרסמת,דומותבנסיבותאחרותעדותבניתינוקותשלהיעלמותם

טוענותלההממסדיתהחטיפהבטענתנוסףמהיבטספקומעלהזו;בייחודיות
השלישי(.בחלקבהרחבה)כמפורטתימןמעוליהתינוקותמשפחות

אחרותעדותבניהנעדריםהתפלגותאתמציגההטבלאותבקובץ,5מס׳טבלהג.
ההיעלמות.ומקוםוסוגהנעדרים,גילהיעלמות,מועדלפי
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ראשוןפרק

נשרים"כנפי"עלתימן:יהדותעליית

לעלייההרקע.1

הגאולה,שעריאתלפניהםפתחההמדינהשהקמתהעולים,אוכלוסיותביןא.
וסימןאותתימןיהודיבעיניהייתההמדינההקמתתימן.יהודיאוכלוסייתגםהייתה

לארץנידחיווהחזרתהגלותמקללתישראלעםגאולתבדברהנביאיםחזוןלהגשמת
מולדתו.

והאיסורהיהודים;ליציאתבתימןהשלטוןביחסמהפךחל,1949שנתבמהלךב.
שואפיםהיהודיםנפל:הפורהארץ.מןליציאהכוללבהיתרהוחלףזהבהקשרהמוחלט
-יציאתםאתואסרעולואתהכבידאזשעדוהשלטון,הנבואי;החזוןאתלהגשים

רובהתימן,ויהדותבלבבותניצתהגאולהשלמשיחיתאשלכך.ההיתראתנתן
-העמיםבתולדותמקבילותלהלמצואשקשהומרגשתמרהיבהבתופעה-ככולה
לעבר-כמשמעופשוטו-וצעדהלציון;נשואותבניהכשעינירגליה,עלקמה
שעשתהלישראל,לעלותהעדההייתהאמורהמשםשבעדן,בחאשד"גאולה"מחנה
העצמאות.מלחמתשלסיומהלקראתכמדינההראשוניםצעדיהאת

המדינהלמוסדותהחזון,יתגשםומתיכיצדההכרעהעברהזה,רקעעלג.
רביםבהיסוסיםהיתר,ביןנעוצה,שהיתר,־קלהלאהתלבטותלאחרוהסוכנות.

לקליטתםמתאימיםפיזייםתנאיםוהיעדרהעוליםשלהקשהבריאותםמצבלנוכח
במחנהוהתקבצהשהלכההתימנית,העדהכלאתמידיתלהעלותהוחלט-בארץ

שבעדן."גאולה"

בניגודאשרבן־גוריון,דודשלהנחרצתעמדתוזה,בענייןהכףאתהכריעה
שביקשוהעדהבנישלהקשהבריאותםמצבכיבדעה:היהוטובים,רביםשללעמדתם
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"ישבן־גוריון:דודזהבענייןהתבטאוכךהמידיתהעלאתםאתהצדיקארצהלעלות

הכהן,אותם")דבורהלהצילעלינוכזבובים.מתיםילדיםהתימנים.גלותמידלחסל
(.110עמ׳בסערה״,״עולים

נתוניםנשרים":כנפי"עלמבצע.2

"סקי־מסטר"מטוסישמונההאוויר.בדרךנעשתהלארץתימןיהודיהעלאתא.

שעותכשבעטיסהכלשלכשמהלכה-ושובהלוךטסוהברית,ארצותצבאמעודפי

כאשרבלודהתעופהלשדההעולים,התרכזושםשבעדן,האשדממחנה-כיווןלכל
הג׳וינט.באחריותהיובפועל,וביצועוהמבצעמימון

בדרךלארץיעלוהכולשבסךהייתה,בישראלהמוסדותשלהראשוניתההערכהב.

במהלךלארץהגיעולמעשההלכהברם,נפש.20,000כ־-גשרים״כנפי״על-זו

הבא:הפירוטלפינפש50,000כ־המבצע,

)בחמישיםנפש5,500הגיעו:21.3.1949לבין15.12.1948שביןבתקופה(1)

טיסות(.ושש

)בארבענפש43,262הגיעו:24.9.1950לבין28.6.1949שביןבתקופה<2)

טיסות(.ושלוששישיםמאות

)בעשריםנפש1,793הגיעו:1.4.1956לבין1.10.1950שביןבתקופה(3)

טיסות(.ושמונה

המספריםנפש.50,605המדינה:קוםלאחרסמוךלארץמתימןעלוהכולבסךג.

מדהיםמבצעכאלנשרים"כנפי"עללמבצעמתייחסיםבכךלאעצמם.בעדמדברים

בהיקפהממנונופלתאינהבעקבותיושבאההקליטהמשימתכאשרכשלעצמו:

למימושה.האחראיםבפנישעמדוובקשיים

לויטןפרופסורשלוהמאלפתהמרשימהעבודתואתזהבהקשרראהד.
בר־אילן.מאוניברסיטת
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שניפרק

העוליםמחנותתימן:יהדותקליטת

פתיחההערות

I.בהדרגהנסגרואלהמחנותעולים.במחנותתימןעולישוכנוארצה,עלייתםעם
הארץ.ברחבישקמוהמעברותלדייריהפכוושוכניהם;1950שנתמשלהיהחל

צבאי:מחנהשללזהדומההיהתימןעולישלהעוליםבמחנותהחייםאורח
הנהלתידיעללהםשסופקוהיומיומייםלצרכיםמדאגהמשוחרריםהיוהמחנהשוכני

תינוקות,בבתיהתינוקותהחזקתעלבעברהסוכנותהנהלתהוראתכאשרהמחנה:
-ואילך1950שנתמשלהי-למעברותהמעברהמשפחה.משליטתאותםהוציאה
השליטהואתהמשפחהשלצרכיהלסיפוקהאחריותאתהמשפחתילתאהחזיר

בתינוקות.

II.עםהעוליםשלהחייםבאורחשחלהמשמעותילשינוישהייתהההשלכהבשל
לתקופתבנפרדזהבהקשרלהתייחסהדיןמןההיעלמות,תופעתעללמעברותהמעבר
המחנות.בתקופתהדיוןיתמקדזהבפרקהמעברות.ולתקופתהמחנות

עוליםמחנותשלוהפעלתםהקמתם.1

-ששטףהאדירהעלייהגלשלבעיצומונעשתהלארץתימןיהדותהעלאתכאמור,
שלאוכלוסייתהאתהכפילואשר:1951-1948בשניםהארץאת-כמשמעופשוטו
שנים.משלושיותרקצתתוךישראל

התשתיתלכןקודםשהוכנהמבלינתקבלהתימןיהודיהעלאתבדברההחלטה
מגוריםמקומותבהכנתובראשונהבראשומדוברבארץ:לקליטתםדרושהשהיתר,

כמו-תימןעוליורפואה.בריאותשירותילרבותהחיוניים,השירותיםובהבטחת
צבא,מחנותשלבמתחמיםארצהבואםעםשוכנו,-האחריםהעוליםמןנכבדחלק
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שהיוה״מבנים"כאשרהשנייה;העולםמלחמתבתוםבארץהבריטיהצבאשהותיר

ואילוחולים;ולבתיתינוקותלבתיהיתרביןציבור",כ״מבנישימשומתחמיםבאותם
ארעיים.ובמתקניםבאוהליםככלל,שוכנו,עצמםהעולים

-נדרשההעולים,שללקליטתםהצבאייםהמתחמיםשלהפיזיתההכשרהלצד
ששוכנוהעוליםבאלפישיטפלמינהלי,צוותשלוהכשרתוהקמתו-הדבריםמטבע
שהתחייבוהלוגיסטיותהדרישותכלעללענותהיהצריךזה,צוותמחנות.באותם
הניהולעקרונותעלהיכולתכמיטבשמירהתוךוזאת,כזו;באוכלוסייהמטיפול
ששררוהמיוחדותבנסיבותליישמםהיהניתןואשרבשעתומקובליםשהיוהתקין,

בפרט.העוליםובמחנותבכללבמדינהעתאותה

אתלבקרבבואנועינינולנגדלעמודצריכותאלהעובדותהודגש,שכברכפי

במחנות.המינהלתפקוד

העוליםשלבריאותםמצב.2

קשהובמיוחדרע;בכימתימןהעוליםשלבריאותםמצבהיהארצה,עלייתםעםא.
ממקומותוקשהארוכהדרךעשוהעוליםוהזקנים.הילדיםהתינוקות,שלמצבםהיה

משמעותיתבצורהפגעהמייגעוהמסעשבחאשד;גאולהלמחנהעדבתימןמושבם

אותם.שפקדוהמחלותכנגדלעמודוביכולתםהפיזיבכושרם

לקליטתהוכשרלא־הג׳וינטידיעלותוחזקשהוקם-בחאשדהמחנה
לעינישעמדואיש1,000-600במקוםאליו:שהגיעוהעוליםשלהגדוליםהמספרים

למחנה,שהגיעוהעוליםככלל,איש.13,000-11,000השיאבזמניבושוכנוהמתכנן,
לנו;ושםצרכיהםאתעשואכלו,מזונם,אתבישלושםהשמים:לכיפתמתחתחיו

תברואהרמתעלשמירההמאפשריםבסיסיים,סניטרייםסידוריםללאוהכול
כלשהי.

לעולההרפואיהשירותמנהל-שטרנברגד״רעם״,״בהיקלטבספרותיארכך
בחאשד;ששררהתברואהמצבאת-הסוכנותשהקימה>שר״ל(

הכניסהאלמהכבישבפנותנוהמדבר...בלבנמצא...]חאשד["המחנה
אנשיםשלרבותמאותראינומהדרך...מהבמרחקמוזרה.תמונהראינו

אללהתבונןהתחלתיהראשונההתדהמהמשחלפהצרכיהם...אתהעושים
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עלובותחימרבקתותלכמהפרטונדהמתי.המתגודדיםלאנשיםמעבר
שירותיםולאמגוריםלאבנמצא,מחנהכלהיהלאוצריפים,

ולהספקה.לכביסהמקומותלאומקלחותשימושבתילאאלמנטריים,
אתהעושיםההמוניםשלהאיומההתמונהפשראתהבנותיואזדבר!שום

זה".בצדזההפתוחבשדהלמחנה,בכניסהצרכיהם

היתר:ביןבן־גוריון,אמר(21.11.1949)בכנסתתקופהבאותהשנשאובדברים

תשושיםילדיםחלושים,חולים,הרבהישהעוליםשביןלי"אמרו

תלהחולים>בביתתימןלילדיהצבאידיעלשנמסרבאגףנגועים...
לשלדיםיותרהדומיםותינוקותילדיםשכבוהוועדה(הערת-השומר
לספוגכהללאגםרביםלבכותכהללאחיים:אדםלבנימאשר
מזון".

משלחתבדו״חוגםאביזמר;שמעוןמרשלבדבריוגםהוועדהמצאהדומיםתיאורים
(.1949)נובמברבעדןמביקורהבישראלהתימניםנציגי

מחלותרובןקשות,במחלותהעוליםמןנכבדחלקלקהארצה,העלייהערבב.
לאהצער,למרביתכאשר,כוחות:ובאפיסתבתת־תזונההקשורותומחלותמעיים
עלהוטלההטיפולומעמסתשבחאשדגאולהבמחנהכדבעיבהםלטפלהיהניתן

בארץ.אותםשקיבלהרפואיהמערך

המצבותיאורוהתינוקות:הילדיםשלבריאותםמצבהיהבמיוחדקשהוכאמור,
עצמו:בעדזהבנושאמדברשטרנברגד״רשלבספרו

ממושךרעבוהתינוקות,הילדיםמראההיתהנוספת,קשה"תופעה
ילדיםשלמשקלםכשלדים.נראושהילדיםלכךהביאושוניםוזיהומים

פעללידביתבמחנותזקנים...ופניועצמותעורק״ג.4-5היהשנהבני
פעולהואמצעידפוסיםמהרהעדמצאוהואלילדים...החוליםביתכבר
רביםכךכלקטלואשרוהילדים,התינוקותשלשוליהטוקסיקוזות,נגד

היגיינהחוסרובתנאיבאוהלים,המונימחנהשלבתנאיםהקיץ,בחודשי
וסביבתית".אישית

שלבבריאותםמיוחדטיפולימאמץהשקעתהדברים,מטבעחייב,זהדבריםמצבג.
בתינוקות,הדבריםאמוריםובמיוחדלעלייתם:הראשונהבתקופהלפחותתימן,עולי
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דבריםלמצבהוועדהלפנישהובאהחומרמןללמודשניתןככלובקשישים.בילדים

תימן,עוליאצלתינוקותשלהגבוהההתמותהרמתעלמשמעותיתהשלכההייתהזה,

לארץ.לעלייתםהראשונותבשניםלפחות

תינוקותבתי.3

עיןגושליד,ביתגושהבאים:המחנותגושיבשלושתתימןעולישוכנוככלל,א.

המעברבמחנהקצריםזמןפרקישההמהםחלקכאשרהעין:ראשוגוששמר

בעתלית.

הנהלותשלההוראותפיועלתינוקות;בתיוהופעלוהוקמוהאמוריםבמחנות
העוליםעםשהגיעוהתינוקותבהםשוכנו-הסוכנותבהנהלתשמקורן-המחנות

בארץ.לעוליםשנולדווהתינוקות

לבריאותהדאגהובראשונהבראשעמדההתינוקות,בתישלהקמתםבבסיסב.

קשהפיזיבמצבהיוהעוליםעםשהגיעומאלהרביםתינוקותגיסא,מחדהתינוקות:

לרבותהאשד,למחנהשהגיעועדהעוליםמשפחותעלשעברוהדרךתלאותבשל
אוהלים-המגוריםתנאיגיסא,ומאידךמחנה;באותוששררהקשההתברואהמצב

ששררוהקשיםהאקליםותנאיבארץהעוליםשוכנושבהםבמחנות-כללבדרך
כאן.שנולדולתינוקותלאואףשהגיעולתינוקותהתאימולאתקופה,באותה

-הסוכנותהנהלתמטעם-נחרצתהנחיהלעוליםניתנהזה,דבריםמצבלנוכחג.
מזוןנאות,שיכוןלתינוקותסיפקושםהתינוקות,לבתיתינוקותיהםאתלמסור
לבתיהתינוקותאתלמסורשנדרשו-האמהותכאשרהולם;רפואיוטיפולמתאים

והצוותהמטפלותלצדבתינוקותיהםשוטףבאורחולטפללהיניקנקראו-התינוקות
בתישלהסגללביןהמשפחותבניביןהתקשורתקשייבמקום.שפעלהרפואי

רבותלבעיותפורייהקרקעשימשו-אירופהמיוצאיברובושהיה-התינוקות
אלהקשייםעמדואחתלארבות.משפחותבניאצלמריםמשקעיםשהותירווקשות,
עלהשלכה-יותרמאוחרשהתבררכפי-להןשהייתההבנות״,״אישלבבסיסם
להיעלמותלהםשניתןההסבראמיתותבדברהמשפחות,בניבלבשקיננוהספקות

שלאמשפחהבניכאשראומללים,מצביםאלהקשייםיצרואחתולאתינוקותיהם.
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ובכלנפטרשתינוקםלהםשנאמרהאמינוהתינוקות,בבתיתינוקותיהםאתמצאו
הדברים.מצבהיהכךלאבפועל,כאשראלימה;דרישהלאחרבחזרהקיבלוהוזאת

גורלם;עלהשליטהאתההוריםמןהפקיעההתינוקות,לבתיהתינוקותמסירתד.
-ההוריםהתינוקות.בתיעלוהממוניםהמטפלותלידימוחלטבאורחעברהוזו

במקוםברם,שוטף.באורחהתינוקותאתלהיניקאמנםנקראו-האמהותובמיוחד
־אזשלבמציאותחסרותהיולאכאלהו״סיבות"-אחרתאוזומסיבהשההורים,

התינוקות.ביתסגלבידיהופקדבמלואוהטיפולהתינוקות,אלהגיעולא

לביןתינוקותביןנתקהיווצרותשללאפשרותהקרקעאתהכשירזהדבריםמצב
קיוםואיתקשורתהיעדררקעעלהתינוקות.לביתסדירבאורחהגיעושלאמשפחות,

אתהמטפלותסגלאצלליצורכזוהתנתקותהייתהעשויההולם,מינהלימעקב
־עבורםלמצואועליהןתינוקותיהן;אתלמעשהנטשושהמשפחותהתחושה,
חלופי.סידור-הסוציאליתהעובדתבאמצעות

חוליםבתי.4

שהוקמומקומייםחוליםבבתיתימןעולישלתינוקותאושפזוהמחנותבתקופת
אתשירתואשרחיצוניים,חוליםובבתיהמחנות;בתחומיהשר״לידיעלוהופעלו

החוליםבתיגםנסגרולמעברות,והמעברהמחנותסגירתעםהאוכלוסייה.כלל
בבתי-הצורךבמידת-אושפזוהמשפחות,לשליטתשחזרווהתינוקותהמקומיים;

האוכלוסייה.כללאתששירתוהחולים

בבתיתימןעולישלתינוקותלאשפוזהקשורבכלכלליתמצבתמונתלהלן
המחנות.בתקופת-וחיצונייםמקומיים-חולים

במחנות"מקומיים"חוליםבתיא.

שמרועיןלידביתמחנות)ו(
לעולההרפואיהשירותידיעלוהופעלוהוקמושמר,עיןובמחנהלידביתבמחנה
כללואשרמקומיים,חוליםבתישר״ל<זה:גבדו״חהסוכנותידיעלוהופעלשהוקם
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היהאלהחוליםבתישלהקליטהכושרתינוקות.אושפזושבהםילדיםמחלקות

אלהממחנותהתינוקותהופנו-מקוםבהיעדראו-חמוריםבמקריםמוגבל.

היום(;שלרמב״םהחולים>ביתבחיפההממשלתיהחוליםלביתכללבדרךלאשפוז
לבתיהועברומידבקות,במחלותחוליםשבעפולה.העמקהחוליםלביתשהגיעווהיו

ממחנותיולדות)איתנים((.עמרודירכץ)פרדסמידבקותלמחלותממשלתייםחולים

אףוהיוהיום(;קיים)שאינובחדרהברנדייסהיולדותלביתכלל,בדרךהופנואלו,
היום(.קייםאינוהוא)שאףחנהבפרדסהחוליםלביתשהגיעו

לאשפוזשנזקקותינוקותהגיעובפועל,בלבד.הכללאתמציגזהמצבתיאור
והןמקוםהיעדרבשלהןוזאת,אחרים;יולדותולבתיחוליםלבתיגםאלה,ממחנות
האשפוז.בשעתהמגוריםלמחנהמחוץהימצאותכמו:אחרים,מטעמים

העיןראשמחנה(2)
ביתשלכשלוחה-ילדיםמחלקתובו-מקומיחוליםביתהופעלהעין,ראשבמחנה
הועברוזאת,חייבההענייןחומרתכאשראומקום,בהיעדרבירושלים.הדסההחולים
וסרפנדהשומרתלהסמוכים:הממשלתייםהחוליםלבתיככלל,זה,ממחנהתינוקות
צבאיים;חוליםכבתיבשעתושימשואלהחוליםבתיהיום(.שלהרופא")"אסף

השר״ל.עםמיוחדהסדרפיעלעולים,לילדימקוםבהםוהוקצה

שהיה-ביפודג׳אניהחוליםבביתגםאושפזוזה,ממחנהתינוקותכינראה,

כביתהיתר,ביןשימש,אשר-וולפסוןהחוליםבביתונטמעלצהלוןיותרמאוחר

יולדות.

ילדיםבשיתוקשלקואלהלרבות-מידבקותבמחלותשחלווילדיםתינוקות

כץבפרדסכאמור,שפעלו,המיוחדיםהממשלתייםהחוליםבבתיאושפזו-ובשחפת
)איתנים(.עמרובדיר

ויולדותתינוקותהגיעובפועל,כאשרהכלל;אתהאמורהתיאורמציגכאןגם
שונים.מטעמיםאחרים,חוליםלבתיגם

)חיצוניים(ממשלתייםחוליםבבתיאשפוזב.

ממשלתייםחוליםבבתיהתינוקותמבתיתינוקותאושפזוחמורים,במקריםכאמור,

)ולאבחיפהרמב״םחוליםבביתשמרועיןלידביתממחנותהעולים:למחנותמחוץ
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החוליםבבתי-העיןראשוממחנהבעפולה(;העמקחוליםבביתגםאחת
ביפו(.ודג׳אנייעקבבארהחוליםבבתיגםאחת>ולאוצריפיןהשומרתלהצבאיים
ביתסגלהחלטתפיעלנעשתההממשלתיים,החוליםלבתילאשפוזההעברה
ועובדתההורים;אתלשתףמבלי-במחנההמקומיהחוליםביתסגלאו-התינוקות
בביתתינוקםאתמצאולאכאשרבדיעבד,כלל,בדרךלהורים,התבררההאשפוז

התינוקות.

הקשרמעטים,לאבמקריםלמעשה,הלכההשלישי:בחלקבהרחבהשיובהרכפי
רופף:רבה,במידההיההחיצונייםהחוליםבבתישאושפזולתינוקותהמשפחותבין

התינוקותבתישביןהקשרלענייןגםהדבריםמצבהיהכך-הצערולמרבית
החולים.בתילביןהמחנותוהנהלות

סיכוםחולים;בבתיאשפוזג.

הטיפולמערךשלכלליתמצבתמונתמשקףלעיל,המתוארהדבריםמצב(1)
החקירה.לנושאנוגעשהדברככלהמחנות,בתקופתמתימןהעוליםבילדיהרפואי

עולישלתינוקותבהםרבים,מקריםהיוכיולצייןלחזורהראוימןהתמונהלהשלמת
גםומגוונות,שונותמסיבותאושפזו,-אחרותמעדותעוליםשלגםכמו-תימן
לנהגיהתברראחתלאנאמר,שכברכפילעיל.המצויניםמאלהאחריםחוליםבבתי

התינוקותמחלקותכי"הרגילים",החוליםלבתיהתינוקותאתשהסיעוהאמבולנסים
שלבאשפוזוהצורךהתעורראחת,ולאאחרים,חוליםלבתיהופנווהםמלאותשם

וכתוצאההרגילמושבםבמקוםנמצאולאאלהכאשר-יולדתשלובמיוחד-תינוק
אחרים.חוליםבבתיאושפזומכך

אתהרחיבכאמור,ההוריםמעורבותללא-חיצונייםחוליםבבתיהאשפוז(2)
ביניהם,הקשרכאשרלתינוקות,המשפחותביןנתקשלהיווצרותולאפשרותהפתח

מןשמנעוהקשייםתינוקות.בבתישהותםבשללכןקודםהתרופףרבים,במקרים
שלמצבםאחרמעקבקיוםואיהמאושפזיםהתינוקותעםרצוףקשרלקייםהמשפחות
אתשמנעלנתקדבר,שלבסופוהביאו,התינוקותביתמטעםהמאושפזיםהתינוקות
הדיווחאיבבסיסושעמדשהבריאו,התינוקותהחזרתלצורכיההוריםשלאיתורם

41



מהתינוקות,אלהשלבקבורתםשיתופםואיתינוקותשלבמצבםהרעהעללהורים

נפטרו.הלבשלדאבון

מזההתיעוד.5

אישיכרטיסעולה:תעודתא.

העוליםצוידו-1950-1948בשנים-תימןעוליקליטתשלהראשוןבשלב<1>

אךהסוכנות,ידיעלשנופקוסידורי,מספרנושאותעולהבתעודותארצההגיעםעם

במרשםלהםשניתןהזהותמספרובהםממלכתייםרישוםתלושילהםנמסרולא

עלייתםלאחרארוכיםחודשיםרקאלה,לעוליםניתנוהזהותתעודותהתושבים.

ארצה.

)מדרגההעולהשלמשפחתובנילכלאחדסידורימספרנשאההעולה,תעודת

אחתהזהות.תעודתלמספרכלשהיזיקהזהלמספרהייתהולאכלל(:בדרךראשונה

שנמסרתינוקשלשמולצדלצייןהיהניתןשלאהייתה,זהדבריםמצבשלהתוצאות
-חוליםבביתשאושפזתינוקשללענייננויותרשחשובומה-התינוקותלבית
התינוקותבבית-כזהתינוקשלהמרכזיהזיהויאמצעיככללאישי.זהותמספר
ריבויבשלהןזאת,מספיק.אמצעיהיהתמידשלאשמו,היה-החוליםובבית

ברישוםאחתלאשחלושיבושיםבשלוהןדומיםטיפוסייםשמותשנשאוהתינוקות

כתיבתםדרךלהם:מוכריםהיולאושהשמותתימן,יוצאישאינםמיידיעלהשמות

ובבתיהתינוקותבבתיהסגללאנשיזרההיתר,-דורותשלושה-השמותשל

תימן.יוצאיאצלהמקובליםהשמותב״חילופי"בקיאיםהיולאוהםהחולים:

ה״פנימי"הכרטיסשלזההיההעוליםמןחלקשליווהנוסףמזהה"מספר"(2)

רבים.אישייםפרטיםנרשמוזהבכרטיסמשפחה.לכלהעוליםבמחנותשנפתח

שלהעולהתעודתמספרשאושפזתינוקשלשמולצדנרשםמעטים,לאבמקרים
יהיהלמיותרולאהמחנה:הנהלתשלהפנימיהמשפחתיהכרטיסמספראומשפחתו,

תינוקשלקורותיובבירורעסקוכאשרהוועדהלחוקרירבלעזרהיההדברכילציין

הספיק.לאבלבדשמופיעלאחריווהמעקבשנעלם
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במצב"שינויים"לצייןנהגוהעוליםמחנותשלהמינהלותפקידיכייצוין,עוד(3)
ביןהעולה.בתעודות-אנונימית-רישומםידיעלהמשפחותבנישלהמשפחתי

לצדתינוק.לרבותמשפחה,בןשלפטירתועובדתאתאלהשינוייםכללוהיתר,
ברם,שנרשם.לשינויאסמכתא-כללבדרך-צוינהלאהעולה,בתעודתהרישום
-במחנהמינהלעובדידיעלהעולהבתעודתשנעשהרישוםששינויהיא,ההנחה
עבודתם.במהלךאלהברישומיםנעזרוהוועדהחוקריכוזב.רישוםאינו

לכלשוטףרץמספרניתןזהות,תעודותלעוליםניתנוכאשרהתמונהלהשלמת(4)
ניתנוככלל,שונה.מספרניתןכאןשנולדולאלהכאשרלארץ,שעלוהמשפחהבני

העבודה.ולכפרילמעברותהעוליםממחנותהמעברבשלבהזהותתעודות

זהותתעודתחדש":לעולהרישום"שאלוןב.

לרבות-לארץהעוליםשלכניסתםבעתזאת.גםלצייןהראוימןהתמונהלהשלמת
חדש".לעולהרישום"שאלוןשנקראטופסחדשעולהכלעבורמילאו-תימןעולי
פקידיבידינשארהטופסברם,לעולה.המיועדהזהותתעודתמספראתנשאזהטופס

לקבלתעדנאמר,שכברכפימכך,כתוצאהלעולה.נמסרלאממנווהעתקהרשות
העולהתעודתשימשה-קבעליישוביהמעברשלהמאוחרבשלב-הזהותתעודת
רישוםמספר-כמובןיחדשעלו-המשפחהבניכשלכליחיד;רשמיזיהויאמצעי
הודעותבשיוךרביםקשייםהיומבוטלת,לאתקופהבמשךזה,דבריםבמצבאחד.
התושביםבמרשםמסוים,לאדם-הבריאותלמשרדבשעתושנשלחו-ופטירהלידה

הפנים.שבמשרד

זהותתעודתהיעדרהשלכותג.

ולשמירתלזיהויםהקשורבכלחמוריםלקשייםגרםאישי,זהותמספרהיעדר(1)
קיוםעלרבהבמידהוהקשההחולים;ובבתיהתינוקותבבתיהתינוקותשלזהותם
שלאיתורםיכולתעללרבותוהוריהם,התינוקותתנועתאחרוההתחקותהמעקב
חולים,בבתישאושפזותינוקותשלזיהויםצורך.בכךהתעוררכאשרההורים
החקירהחומרהגיעו.שממנווהמחנהשמותיהםרישוםפיעל-ככלל-נעשה
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לאיתורהמחנהרישוםובליעם-השמותרישוםהספיקתמידלאשבשעתומלמד,
קשרמנותקיתינוקותלהישארהיועשוייםמכך,וכתוצאההמאושפזים,הוגי

בכך.הכרוךכלעלממשפחותיהם

ביןקשרלקיוםמשמעותיתתרומהתורםהיהאישיזיהוישמספרנותנת,הדעת(2)
בזמןהולםלדיווחחולים;בבתיואושפזותינוקותלבתישנמסרולתינוקות,ההורים

ותינוקות,הוריםשללאיתורם-והעיקרבארץ;המרכזיהרישוםלגורמיאמת
וביניהם.עמםקשריצירתשחייבובנסיבות

דומהאיתורמאמץבשעתונעשההיהאילוכייצוין,התמונהלהשלמתזאת,עם(3)

ניתוקמקרישלמבוטללאמספרנמנעהיההוועדה,חוקריידיעלשנעשהלזה

הקשר.
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שלישיפרק

עבודהוכפרימעברותתימן:יהדותקליטת

כלליותהערותלמעברות:מהמחנותהמעברו.

העוליםמחנותאתולסגורלפרקהסוכנותהנהלתהחליטה1950שנתבשלהיא.
להיותהפכומהמחנותחלקכאשרעבודה;ולכפרילמעברותיושביהםאתולהעביר
מעברות.

גםכאןהדיוןלצורךהכוללות-למעברותהעוליםממחנותלמעברישלענייננו,
ההוריםנדרשוהעולים,במחנותכאמור,משמעותית.השלכה-העבודהכפריאת

משליטתהורחקושהתינוקותרקלאזו,בדרךתינוקות.בבתיתינוקותיהםאתלשכן
-אלאבתינוקות;לטיפולאחראיהתינוקותביתסגלאתשראומשפחותיהם,

והאחראיםהמטפלותשלבידיהןנתוןהיהוזהגורלםעלשליטההייתהלאשלהורים
לבתיהתינוקותשהרחקתלומר,ניתןבדיעבדועניין.דברלכלהתינוקותלבתי

משפחותיהםלביןהתינוקותביןהקשרלניתוקהקרקעאתהכשירההתינוקות,
ביקוריהם(;אתוהשעומצוקהלמצביההוריםנקלעושבהםמקריםבאותם)במיוחד
מדוברעליהההיעלמותתופעתשללהיווצרותהמבוטלת,לאבמידהבכך,ותרמה
כאן.

עומד,התינוקותשלהיעלמותםתופעתבבסיסהשלישי,בחלקשיובהרכפיב.
וביןתינוקותלבתישהוכנסולתינוקותהוריםביןקשר""ניתוקדבר,שלבעיקרו
לכך-ראשיתאלה:לשנייםהיתר,ביןגרםהקשרניתוקשאושפזו.לתינוקותהורים
בבתיתינוקותיהםפטירתעלדיווחאמת,בזמןהמתלוננים,להוריםנמסרשלא

בקבורתם;נוכחיםולהיותלזהותםזומנולאוהםהחולים,בבתיובמיוחדתינוקות
התינוקותבבתיתינוקותיהםאתלבקרכלשהימסיבהשהפסיקושהוריםלכך-שנית
תינוקותיהםאתשנטשוכמילהיחשבהיועשוייםמשמעותית,תקופהבמשך
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למצואשיש"נטושים"כאלהללוהתינוקותאללהתייחסהיועשוייםבהםוהמחזיקים
חלופי.סידורעבורם

המגוריםבמקוםנמצאולאוהוריהםחוליםבבתישהחלימובתינוקותהדיןהוא

עלל״נטושים",להיחשבהיועשוייםאלותינוקותגםהחולים.ביתבמסמכיהרשום
אחרות.למשפחותמסירתםאפשרותלענייןבכךהכרוךכל

לפחותנמנעת,היתר,אישיים,זהותמספריהתינוקותנשאושאילונותנת,הדעתג.

ובאיאחד,מצדהמשפחותאתלאתרהיכולתבאיהנעוצההמכשלהחלקי,באורח

שני.מצדלמשפחתותינוקלשייךהיכולת

מןשחלקאפשרות,קיימת-השלישיבחלקשיובהרכפי-הוועדהממצאילפי
גורלםואשרלהוריהםשנעלמוהתינוקותעלנמניםהאמורה,במשמעותה״נטושים"

עלום.נותר

ההיעלמותתופעתעלהשלכהלמעברות:המעבר.2

בתינסגרולמעברות,והמעבר-שכאלהבתורת-המחנותחיסולעםא.

ששוכנולעוליםרפואהשירותילמתןוהאחריותהמקומיים,החוליםובתיהתינוקות
הכללית.החוליםלקופתעקרוניתהועברהבמעברות,

השליטהאתלמשפחותהחזירהתינוקות,בתיוסגירתהמחנותפירוק

בתינוקותמחזיקיםההוריםואילך,מכאןלגורלם.האחריותואתבתינוקותיהם

אשפוזלרבותנזקקו,לוהרפואיהטיפולולמתןלבריאותםהאחראיםוהםבביתם:
אחרהמעקבוקיוםהמאושפזיםלתינוקותהדאגהזה,דבריםבמצבחולים.בבתי

שהיווהןהמשפחות:שלחלקןמנתהיושאושפזו,לתינוקותשניתןהרפואיהטיפול

תינוקותעםהקשרעללשמור-בארץשלהןב״ותק״בהתחשבויכולות-צריכות

מבתיהתינוקותשלהחזרתםעלולפקחלעקובצריכותשהיוהןהמשפחות,שאושפזו.

צריכיםהיוהמשפחותבנינפטרוהתינוקותשבהםובמקריםשהחלימו:לאחרהחולים

לקבורתם.לדאוג

חולים:בבתישאושפזובתינוקותההיעלמותתופעתמתמקדתואילך,מכאןב.
קופתשלבעיקר-והציבורייםהממשלתייםהחוליםבתיבמגווןמדוברכאשר
במעברות.המרפאותהוראתפיעלהתינוקותאושפזובהםהארץ,ברחבי-חולים
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רביעיפרק

המחנות()תקופתתינוקותמבתיתינוקותהיעלמות

בסיסייםנתוניםו.

עלצויןהוועדה.שולחןעלהונחבארץהיעלמותםשענייןהתינוקות745מתוךא.
המשפחות,בניעדותפיעלתינוקות.735לגביההיעלמות״״מקוםהמשפחותבניידי
בלבד;המחנותבתקופתכאמורשפעלוהתינוקות,מבתינעלמותינוקות200כ־

בתקופתוהןהמחנותבתקופתהןהחוליםמבתינעלמוהאחריםהתינוקותומרבית
המעברות.

תינוקות33האמוריםהתינוקות745מתוךנותרוהוועדה,שלעבודתהבתוםב.
שחוקריתינוקותלאמור:(3מס׳בטבלהכמפורטחוזרים19ו־מקוריים14)״עלומים״

שיוצגכפי"עלומים"(.זה:בדו״ח)להלןבגורלםעלהמהלחשוףהצליחולאהוועדה
כאלהגםמצוייםהעלומים,התינוקותשביןהאפשרותאתלשלולאיןבהמשך,

העלומים,שלגורלםעלהמלמדתיעודבהיעדרהתינוקות.בבתילהוריםש״נעלמו"

שנמסרומשום־וזאתאחרת:בזהותעמנוחיים-חלקםאוכולם-שהםאפשר
נותק.הוריהםלביןביניהםשהקשרלאחראחרות,למשפחות

להוריםהיעלמותשנפטרו:תינוקות.2

אתמציגההתינוקותמבתיתינוקותשלהיעלמותםבדברהטיפוסיתהתלונהא.
ואינהתינוקהאתלהיניקמנתעלהתינוקותלביתמגיעההתינוקאםהבאה:התמונה

בביתאושפזחלה,אוונפטרחלהכילהנאמרתינוקה,היכןולשאלתהאותו:מוצאת
עלפרטיםלהנמסריםלאוכןהאם,לפנימוצגתאינההתינוקגופתשם.ונפטרחולים

47



אתראתהבוהאחרוןהמקוםהואהתינוקותביתהאם,שלמבחינתהקבורתו.מקום
הקרקעהוכשרההפטירה,לענייןמוחשיתראיהההוריםלפניהוצגהומשלאתינוקה
דעתעלנגנב<)קרי:נחטףאלאנפטרלאהתינוקלפיההממסדית,החטיפהלגרסת

מןנכבדחלקלנחלתוהפכה-יותרמאוחרהתחזקהזוגרסהלאימוץ.ונמסרהממסד

זהבהקשרספקותמעורריאירועיםשלמכוחם-להןנעלמושילדיהםהמשפחות

השלישי(.בחלקבהרחבה)כמפורט

המקריםמןנכבדבחלקכיהיא:לפניהשנפרשהחומרמןהוועדההתרשמותב.

לאמור:בדיעבד,למשפחהנמסרההתינוקפטירתבדברההודעההוועדה,לפנישבאו
שפעלההדלההכריזהבמערכתזהבהקשרשניתנוהודעותכאשרהקבורהלאחר

הגורםככלל,המשפחה.לידיעת-שוניםמטעמים-הגיעולאכללבדרךבמחנות,
שלאנעשתהוהקבורההמשפחה.לאיתורהמתיןלאשנפטר,תינוקבגופתשהחזיק
הקבורהלאחרסמוךהמשפחותפקדולאשונים,קשייםבשלהמשפחה.בניבנוכחות

בקשייםנתקלוזמןלאחרהקבריםאתלאתרניסווכאשרהתינוקות;קברותאת
השלישי(.בחלקבהרחבה)כמפורטמרובים

שנפטרורביםתינוקותשלקברותיהםעלזאת,גםכאןלצייןיהיהלמיותרולאג.
כאלהבמקריםלהיעשותהיהיכולהקבורהמקוםואיתורמצבות,הוקמולאונקברו

לקיימה.מסוגלותהיולאשהמשפחותודרישה,חקירהשלבדרךורקאך

"נטושים"-קשראבדןתינוקות:״היעלמות״.3

לאחיותלמטפלות,במלואהנתונההייתההתינוקותבבתיהתינוקותעלהשליטהא.
במישריןאלאהמחנה,להנהלתכפופיםהיולאהתינוקותבתיהאחראים.ולרופאים

ואליהםמהםהתינוקותותנועתהתינוקותבבתיהתינוקותמצבתהסוכנות.להנהלת

"מקומיים"ברישומיםאלאברישומיה;השתקפוולאהמחנהלמינהלתדווחולא
שלהיוהתינוקותשלגורלםבדברההחלטותכאשראבדו(;הצער)שלמרבית
בביתאשפוזעלשהחליטואלההםהמקומיהסגלאנשיבמקום.והממוניםהמטפלות
אלהוהםההורים;מעורבותללאתינוקותשלקבורהעלשהורואלההםחולים;

ש״ננטש"כמימשמעותיזמןפרקלבקרוחדלושהוריותינוקיראהומתיאםשהחליטו
אחר.ל״סידור"אולאימוץמועמדכןועל
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התינוקותאצלביקרוהתינוקות,בבתישהוחזקוהתינוקותשלאמהותיהןככלל,ב.
כיהיא,הוועדהלפנישהובאוהראיותממכלולההתרשמותאותם.הניקוואףיוםמדי

שלהסגלידיעלנקבעהוזו-משמעותיתתקופהלבקרוהפסיקהשמשפחתותינוק
התינוקהיהעשוישכזה,בתורוכי"נטוש";לתינוקלהיחשבעשויהיההתינוקותבית

זוסוציאליתעובדתהמקומית.הסוציאליתהעובדתבאמצעותלאימוץ,מועמדלהפוך אלולהתייחס"הנטישה",בדברהסגלעמדתאתלאמץעשויההייתה-מסתברכך-
שהתבררככל-ליזוםמבליוזאת,לאיתור;ניתנתאינהשמשפחתומיכאלהתינוק
ראויים.איתורמאמצי-לפנינו

יזםלאהתינוקותביתסגלהוועדה,לפנישנפרשהחומרמןללמודשניתןככל
תינוקותיהם;אתלבקרשהפסיקומשפחותשלראוייםאיתורמאמציבעצמוקייםולא
הפיכתשלהאפשרותועלהביקוריםהפסקתעלמרכזילגורםלדיווחגרמולאואף

כזו<.אפשרותשלמימושהעל)לרבותל״נטוש"התינוק

ללאשנותרותינוקותלראותההחלטהכיהיא,הוועדהשלהתרשמותהזאת,עםג.
שנחשבותינוקותומסירתיד;וכלאחרבקלותנעשתהלאכ״נטושים",משפחהביקורי

כאשר,רקככלל,נעשתה,זרות,למשפחותהתינוקותמבתיכאמורל״נטושים"
מצויהלכך,ראיהההורים.להופעתולצפותלהמשיךטעםשאיןאמרוהנסיבות
חסריתינוקות15התינוקותבביתנותרוהעין,ראשמחנהסגירתשבעתבעובדה
גופיבהחזקתלהשאירםהעדיףלהם,לדאוגשנתבקשהסעדמשרדונציגזהות;

אותם.יאתרואויאותרושהוריהםבתקווההסוכנות,

"נטושים"תינוקותלמסורמיהרולאהתינוקותבתישלהסגלאנשיכן,כיהנה
התינוקותעםהקשראתלחדשלהוריםהזדמנותולתתלהמתיןוהעדיפולאימוץ;
15ש־בוודאיזה,בהקשרקלההסגלאנשישלידםהייתהאילו"ננטשו".שלכאורה
התינוקות.ביתחיסולעםלאימוץמועבריםהיוהאמוריםהתינוקות

)תקופתהתינוקותמבתיתינוקותהיעלמותסיכום:.4
המחנות(

"היעלמותם"כינראה,לפניהשנפרשהחומרמןהוועדהשלהתרשמותהפיעלא.
משתיבאחתלהתרחשהיתד,עשויההתינוקות,מבתי-להוריהם-תינוקותשל

הבאות:הדרכים
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מבליהמקומי,החוליםבביתאוהתינוקותבביתשל-התינוקופטירהמחלה(1)

-כאשרבקבורתו;מעורבתשהייתהומבליבריאותולמצבמודעתהייתהשהמשפחה
זמןכעבוראלאבדיעבד,רקלאאליההגיעההפטירהעלההודעה-רביםבמקרים

קצר.לא

אשרמטעמים-משמעותיזמןפרקבמשךתינוקאצלמשפחהביקוריהיעדר(2)

התינוקותביתסגלאצלליצורהיהעשוי-כשלעצמםמוצדקיםשהיונותנתהדעת

היהעשויכזהלתינוקכנהדאגהשלומטעמיםאותו,נטשושההוריםהתחושה,את

זרהלמשפחהלמסירהמועמדכןועלהוריוידיעלש״ננטש"כמילהיחשבהתינוק

הסוציאלית.העובדתבאמצעות

בדרךנקטהתינוקותביתסגלכינראה,הוועדהלפנישהובאהחומרמןכאמור,

הסיכוייםוהכרתוהבנתופיעלכאשררקאחרת,למשפחהכ״נטוש"מסירהשלזו
ביותר.קלושיםהיובתינוקויתעניינויחזרושההורים

שפעלוהתינוקותבתירשומותהתגלולאהצער,למרביתכאמור,(1)ב.

נמצאשנפטרו,תינוקותלגביהמחנות.בתקופתמתימןהעוליםריכוזיבשלושת
למשפחותשנמסרושאפשרתינוקותלגביואילוכך,עלהמעידאמיןחיצוניתיעוד

בינםהקשרלחידושסיכוישאין-כ״נטושים״ראייתםרקעועלמזדמןבאורחאחרות

כאלאליהםמתייחסיםשבהםהאימוץ,לתיקיפרטתיעודאין-משפחתםלבין

עולהלעיל,המתוארתבנסיבותלאימוץתינוקותמסירתשלהאפשרות"אסופים".

בנסיבותאחיזהלהוישהוועדה:לפנישהובאוהראיותמכללגבוהההסתברותברמת

לאימוץ(.מזדמנתמסירהזה:)בדו״חהבנותשלוששללאימוץמסירתן

של-להוריהם-היעלמותעלהוועדהלפניהתלוננוהמשפחותכאמור,(2)

אלהמביןתינוקות33נותרוהוועדה,עבודתבסיוםהתינוקות.מבתיתינוקות200כ־
ואיןנחשף:לאשגורלםחוזרים(19ו־מקוריים14)הוועדהלפניהובאשעניינם

מבתיבמישריןזרותלמשפחותשנמסרוכאלהביניהםשמצוייםהאפשרותאתלשלול

מזדמנתמסירהשללעילהמתוארתהתבניתפיעלכ״נטושים",התינוקות

לאימוץ.

אשרהקודמות,הוועדותשתיעלומיהתינוקותשללעניינםגםחלדומהדין

התינוקות.מבתינעלמוהוריהםלגרסת
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חמישיפרק

חוליםמבתיתינוקותהיעלמות
והמעברות(המחנות)תקופת

פתיחההערות

I.745)הוועדהלפניהובאלהוריהםהיעלמותםשענייןהתינוקותשלהאריחלק

<500)כ־חוליםמבתינעלמותינוקות(
ההיעלמותתופעת(.200>כ־תינוקותומבתי

שהאחרוניםכךבשלהנראהככלהתימנית,העדהבבנימתמקדתהתינוקותמבתי
החוליםמבתישההיעלמותבעודתינוקות;בבתיתינוקותיהםאתלשכןחויבו

התינוקותמכללכמחציתאחרות.עדותולבניהתימניתהעדהלבני"משותפת"
המעבדות,בתקופתנעלמוחולים,ביתהואהתלונותפיעלהיעלמותםשמקום
כאןלמצואוקשהלתינוקותיהםבאחריותנשאוהמשפחותשבהבתקופהלאמור,
השונות.העדותביןושוניהבדל

II.המעברותבתקופתחוליםמבתיתינוקותשלומאורגנתמכוונתממסדיתחטיפה
הקושריםרשתאתטיבה,פיעלפורסת,-התימניתהעדהעסקנישטועניםכפי-
שלוהעובדיםהמינהלהוסגלהחולים;בתיבכלומינהלירפואיסגלהארץ:כלפניעל
מעורביםלהיותצריכיםהיושאזהמחנותמתקופתלהבדילזאת,קדישא.חברותכל

עולישלתינוקותהוחזקושבהםהתינוקותבתישלהמצומצםהסגלכזאת:בחטיפה
תינוקותשלבעניינםשטיפלוקדישאחברותואותןחוליםבתיאותםשלוהסגלתימן;
אלה.
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בסיסייםנתוניםו.

להוריהםהיעלמותםשסוגייתהתינוקות745מבין450כ־ההורים,תלונותפיעלא.

שאושפזואלהאתהןכולל:זהמספרחולים.מבתינעלמוהוועדהלפניהובאה

הזמןבפרקשאושפזו,אלהאתוהןהתינוקות:מבתיכללבדרךהמחנות,בתקופת
המעברות.בתקופתלחקירה,הרלוונטי

תיעודנמצאהחולים,בבתילהוריהםשנעלמוהתינוקותשלהאריחלקלגביב.
שכברכפיזאת,עםהשלישי(.בחלקבהרחבה)כמפורטשםפטירתםעלהמעידאמין

בסיוםנותרוהוועדה,לפניהובאשעניינםהתינוקות745מתוךתינוקות33נאמר

לגורלם.באשרדברנתגלהשלאלאמור:"עלומים",עבודתה

תינוקות19ו־מקורייםתינוקות14)האמוריםה״עלומים״התינוקות33ל־בנוסף
אותםמביןנוספים,"עלומים"תינוקות20נותרו<,3מס׳בטבלהכמפורטחוזרים,
נותרוהכולבסךהקודמות.הוועדותשתיידיעלנחקרהיעלמותםשענייןתינוקות
שנעלמו)מהתינוקותעלומיםתינוקות56הוועדות,שלושתשלעבודתןסיוםלאחר

בבתילהוריהםשנעלמוכאלהמצוייםהעלומיםשביןאפשרוכאמור,בארץ(:להוריהם

חולים.

סיוםלאחרשנותרוהעלומים85מתוךכילציין,הראוימןהדברים,בשולי

שלגורלםאתלפענחהוועדהחוקריבידיעלההקודמות,הוועדותשתישלעבודתן
42עליום,שלבסופווהועמד,אלהעלומיםשלמספרםהופחתובכךתינוקות:43

בארץ(.עלומים56-הוועדותשלושת)ובכל

שלושתשלעבודתןסיוםלאחרבארץעלומיםשנותרוהתינוקות56בתוךג.
שפעילותמבליונפטרו,חוליםבבתישאושפזו-כאלהלהימצא:עשוייםהוועדות
חזרולאאךשהחלימו,-וכאלהכך:עלהמעידהתיעודאתלאתרהצליחההחקירה

כ״מנותקיחלופיסידורלהםונמצאלאתרןדרךנמצאהשלאכךבשללמשפחותיהם

השלישי(.בחלקבהרחבה)כמפורטקשר"
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המחנותבתקופתחוליםמבתיתינוקותהיעלמות.2

שמותשיבושבדברהטיעוןא.

שבמחנותהתינוקותמבתי-חיצוניים-חוליםבבתישאושפזותינוקות(1)
שלובמיוחדמשפחותבנישלעדויותבאמבולנסים.החוליםלבתיהגיעוהעולים,
בכלמשמעותייםאי־סדריםמתארותהוועדה,לפנישבאואמבולנסונהגימטפלות
שמותיהםלהצמדתנאותיםאמצעיםננקטולאהתינוקות:שלזהותםלשמירתהקשור

נאלצואחתולאמשובש:היהכשלעצמוהשמותרישוםכאשרלגופם,התינוקותשל
אליהם,שנשלחומאלהשוניםחוליםבבתיהתינוקותאתלאשפזהאמבולנסיםנהגי
התינוקות.בבתיכלשהוברישוםביטויקיבלשהשינוימבלישם,מקוםחוסרבשל

תינוקותשל"היעלמותם"התימנית:העדהופרנסיהמשפחותבנילשיטת
אמצעיםננקטושלאבכך,רבהבמידהנעוצההתינוקותמבתילאשפוזשנשלחו
ובעידודן)עלהרשויותביזמת-הדרךנפתחה-זוובדרךזהותם,להבטחתנאותים

ביולוגית",זהותכ״חסרילאימוץומסירתםהתינוקותל״חטיפת"-מעש(חוסרידי
כ״נפטרים".המשפחותלפניהצגתםתוך

אחרת.תמונהזהבהקשרמציגההחוליםבתיבארכיונישהתגלתההמציאות(2)
החוליםבבתיקבלתםבעתנרשמוהתינוקותככלל,כימלמדות:החוליםבתירשומות

במחנה"פנימי"כרטיסמספרו/אועולהתעודתמספרהמלאים,בשמותיהם
העולים.

העברתבעתששררההאנדרלמוסיהתיאוריביןהדברים,פניעלהקיימתהסתירה
ככלנעוצההחולים,בבתישנמצאוהסדוריםהרישומיםלביןלאשפוז,התינוקות

בדיקהבעקבותיהשקוימהמבליבהעברה:שטיפלואלהשלבהתרשמותםהנראה

החולים.בבתיהקבלהבעתבפועלשנערךהרישוםשלטיבובדבר

החולים,מבתיתימןעולישלתינוקותשלההיעלמותתופעתניצנימשנתגלו(3)
התופעהשלמקורהכיהסוכנות,בהנהלתהעוליםשללקליטתםהאחראיםסברו

הנחיותהוציאוואףרבהמחשבהוהשקיעוהתינוקות,שמותשלמשובשברישום

לגופם.התינוקותשמותולהצמדתמדויקרישוםלהבטחת
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בתיביןמעקבקשרקיוםבאי-אלאהתופעה,נעוצהבאלהשלאמסתברעתה

שיפורטשני)כפימצדהחוליםובתיההוריםוביןאחד,מצדההוריםלביןהתינוקות

לתינוקות.ההוריםבין"נתק"נוצרמכך,כתוצאההשלישי(.בחלקובמיוחדבהמשך
אתוהכשירנפטר;שתינוקםבמקרהלקבורהההוריםשלזימונםאתמנעזה,"נתק"

ייחשבולהוריםלהחזירםדרךנמצאהולאשהחלימושתינוקותלאפשרותהקרקע
לאימוץ.ומועמדיםביולוגיתזהותחסרי"נטושים"לתינוקות

המחנותבתקופתחוליםבבתישנפטרותינוקותב.

התינוקותמבתיחוליםבבתיתינוקותאושפזוהמחנותבתקופתככלל,כאמור,(1)

כאשרבדיעבד,לידיעתםהובאההאשפוזעובדתככלל,כיונראהההורים;ידיעתללא
התינוק.שלבגורלוהתעניינו

קטןלאמספרזו,בתקופהלהוריםזרהעדייןשהייתההישראליתהמציאותבשל<2)
אלהוגםהחולים;בבתישאושפזוהתינוקותעםקשרלקייםהצליחולאמשפחותשל

התוצאההחולים.ביתסגלעםקיימאובררציףקשרליצוריכלולאבכך,שהצליחו
בזמןהודעהכךעלנמסרהלאהחולים,בבתינפטרושתינוקותשבמקריםהייתה,

בדרךבנוכחותן,שלאהקבורהלאחרבדיעבדלידיעתןהגיעוהדברלמשפחות;אמת

שםשהועדייןשהו)אםשבהםבמחנותכלשהיבדרךשפורסמוהודעותבאמצעותכלל

אליהן(.דרכןמצאוההודעותואם

מחלקותביןהקשרגםהוועדה,לפנישהובאהחומרמןלהתרשםשניתןככל(3)
דלהיההתינוקותאושפזושמהםהתינוקותבתיהנהלותלביןהחוליםבבתיהילדים
העוליםמחנותמצדלא-בשעתונעשהשלאנראהמקום,ומכלבכלל(.)אםורופף
דברעללמשפחותלהודיעראוימאמץ-החוליםבתימצדולאהתינוקותובתי

בקבורה.נוכחותםאתולהבטיחיקיריהםפטירת

בתקופתהחוליםבבתישנפטרותינוקותלעיל,המתוארהדבריםממצבכתוצאה(4)
הידיעהואיהגופהזיהויאיכאשרההורים;במעמדשלאלקבורההובאוהמחנות,

באשרספקותשללהתפתחותםנוחכרהיווההקבורה,שלהמדויקמיקומהבדבר
השלישי(.בחלקבהרחבהכמפורט)הכולהפטירהדברעלהדיווחלאמיתות
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המחנותתקופתונעלמו:שהחלימותינוקותג.

להחזירהיהניתןלאשבהםבמקריםכימלמד,הוועדהלפנישנפרשהמידע(1)

ככלל,-המשפחהאיתוראיבשללרוב.-החוליםבביתשהחליםתינוקלמשפחתו
כפי-אוהסוציאלית:העובדתשללטיפולהונמסרהחוליםלביתמוחזרהתינוקהיה

ונמסראושפזממנוהתינוקותבבית"מושאר"-מקריםבמספרהנראה,ככלשאירע,
היכולתאיבבסיסשעמדוהסיבותאותרו.לאהוריואםהסוציאליתלעובדתשם

ידיעלאותרהלאשהמשפחהבכךהחלמגוונות:כאמורהיולמשפחתותינוקלהחזיר
לקבלו.וסירבהאותוזיהתהלאהתינוקשלשמשפחתובכךוכלההמחזירה,המטפלת
כשלצידושם,פיעלאלאאישיזהותמספרפיעלנרשםלאשאושפזתינוקכזכור,
אופנימיאישיכרטיסמספרהגיע,ממנוהמחנהבדברפרטיםלהימצאהיועשויים
יצרהמשפחות,לאיתורומנגנוןאישיזהותמספרשלהיעדרםעולה.תעודתמספר
זהותשלנחרצתקביעהלענייןוהןהמשפחהאיתורלענייןהןרביםקשיים

התינוק.

-וערטילאיתעיונית-נפתחלמשפחתו,הוחזרלאשהחליםשתינוקמקום(2)
אושמוכאשרעבורו:אחרסידורלמציאתיאולאימוץמסירתושללאפשרותפתח

"נמחקו"למשפחתולהחזרתוהספיקולאואשרהחוליםביתברישומישהיופרטים

ו"אסופי"."נטוש"כאלהיתד,אליווההתייחסותיעיליםכלא

הורדהתינוקעלום:למעשהנותרלהוריוהוחזרולאשהחליםתינוקשלגורלו
דברנרשםלאהחוליםלביתומשהוחזרש״שוחרר";כמיהילדיםמחלקתממצבת
ענדהסתיימהכזהלתינוקהאחריות-החוליםביתמבחינתבו.הטיפוללהמשךבקשר

פישעלתימןעולישלתינוקותשניבדברראיותהוועדהלפניהובאוואכן"שחרורו".
ובהיעדרלמשפחותיהם;הגיעולאאךהחלמהלאחרשוחררוהחוליםביתרישומי
אחרלעקובהוועדהחוקריבידיעלהלאעמם,שנעשהמההמתעדמעקברישום
עלום.נותרוזהגורלם

עללאימוץשנמסראחד,תינוקאפילונתגלהלאהוועדהשבחקירתעקא,דא(3)
הרביםהמאמציםאףעלזאתהחולים.בביתשהחליםלאחרלהוריוהחזרתואירקע

שקראווהמשודרת,הכתובההתקשורתבכליהפרסומיםלרבותזה,בהקשרשהושקעו
תימניתחזותבעלוהוא־הרלוונטיתבתקופה-אשכנזיתבמשפחהשגדללמי

לוועדה.לדווח-כזהשמכיריםולמיעצמו:אתלגלות
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המעברותבתקופתחוליםמבתיתינוקותהיעלמות.3

נעלמותימן,עולישלתינוקותהמתלוננות,המשפחותבנישמסרוכפי(1)א.
שבתקופההעובדהאףעלוזאת,המעברות;בתקופתגםבהם,שאושפזוחוליםמבתי

נעשהוהאשפוזהמשפחהבשליטתהיוהתינוקות־המחנותמתקופתלהבדיל-זו
ובמעורבותה.בידיעתה

נעלמו220כ־חולים:בבתיהמשפחות,גרסתלפישנעלמו,תינוקות500כ־מתוך
המעברות.בתקופתנעלמו240וכ־המחנותבתקופת

זוכאשרבמרפאהרופאהוראתפיעלנעשהזו,בתקופהתינוקשלאשפוז(2)
לאשפוזהועברשהתינוקאפשראמנםהאב.אוהאםבמעמדככלל,ניתנה,

לאיזהידעוהמשפחותמקום,ומכלאליו;להילוותיכלוהאםאוהאבאךבאמבולנס,

גםלדעתצריכיםהיובארץשהושבוהזמןבפרקובהתחשבהתינוקמועברחוליםבית
עמו.קשרעלולשמוראליולהגיעכיצד

בתיביןראויקשרקיוםבאיההיעלמותנעוצהזו,בתקופהגםכינותנת,הדעתב.

קשייבשלזו,בתקופהגםכינראה,המשפחות.לביןובעיקרהמרפאותלביןהחולים

שאושפזותינוקותשלפטירתםעלאמת,בזמןלהורים,הודיעולאתקשורת:קשר

להחזירדרךנמצאהשלאובמקוםההורים;שלומעורבותםבנוכחותםשלאנקברווהם

במציאתהסוציאליותהעובדותטיפלווהחלימו,שאושפזותינוקותלמשפחותיהם

וכיוצ״ב.אומנותבמשפחותאובמוסדותעבורםנאותסידור

עםוהקשרשאושפזועוליםשלתינוקותשלמשפחותלאיתורמרכזימוסדג.
שנמצאהפתרוןבדברדיווחנוהלינקבעולאוכןבנמצא;היהלא-נותקהוריהם
בחלקבהרחבהכמתואר)הכוללהוריהםחזרוולאשהבריאותינוקותלאותם

השלישי(.
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שישיפרק

להםונעלמוההוריםמחזקתשנלקחותינוקות

פתיחההערות

I.היעלמות-חוליםומבתיתינוקותמבתיהטיפוסיתההיעלמותגרסתלצד
המשפחתיתלמסגרתמחוץמצוייםהיוהתינוקותכאשרשהתרחשהבכך,המתאפיינת

שליחסית,מעטיםהיעלמות,מקריהוועדה,לפנישהובאהחומרפיעלאירעו,-
להורים.חזרוולאמהוריהםהרשותאנשיידיעלשנלקחותינוקות

II.ואחד.שלושיםבפרקמצויאלה"חריגים"במקריםמפורטדיון

התלונות.1

המדברותתלונותגםמצויותתינוקות,שללהיעלמותםבקשרהתלונותמכלולבתוך
נעשההדברכאשר-ההוריםמרשותשנלקחולאחרלהוריהםשנעלמובתינוקות

סמכותם.מכוחשפעלוהרשות,אנשיידיעל-בגלוי

דבר,שלבעיקרומדברות,והןקטןחינוזה,בטיעוןהמתאפיינותהתלונותמספר
ארצהשהביאההמטוסמכבשרדתהעםהמשפחהמןתינוקלקיחתהבאות:בנסיבות
לשכנומנתעלהמשפחהמאוהלתינוקלקיחתרפואי;לטיפולזקוקשהואבטענה
המחנהבמרפאותלרופאהמתנהבמהלךמאמותינוקלקיחתהתינוקות;בבית

וכיוצ״ב.
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הבירור.2

שמדוברבכךובהתחשבהוועדהלפנישנפרשהכללי,המידערקעעלא.
הוועדהשלהתרשמותהמכן,לאחרסמוךאולארץההגעהבזמןשאירעובהתרחשויות

שלושבסופוהתינוקותהוריאצלכהלכהשלאשנתפסובהתרחשויותשמדוברהיא

אודחוףרפואיטיפוללהםלהעניקהרצוןרקעעלמההוריםנלקחוהתינוקותדבר,

לאימוץ(.למוסרםמנת)עללחוטפםכוונהמתוךולאהתינוקותבבתילשכנם

חלקכ״חטיפה".ההוריםבעינישנראובנסיבותהתינוקותנלקחואלה,במקריםב.
שטרחוהמשפחותובנייותר,מאוחרנמצאוכאלהבנסיבותש״נחטפו"מהתינוקות

להוסיףביקשואלא"נעדרים",עלהתלוננולאהוועדהלפניאלופרשיותלהביא

במחנותבשעתוששררהלמציאותבקשרהנעלמיםמשפחותשמסרולתיאורים

לאהפטירהעובדתאךנפטר,הללוהתינוקותמאוכלוסייתאחרחלקואילוהעולים.

נחשבוההוריםעבורכאשרבנוכחותם,שלאנקברווהתינוקותההוריםלידיעתהובאה
הממסד.אנשיידיעלשנחטפול״נעדרים"

עלל״כפות"היהצריךהסוכנותהנהלתהנחיותפיעלכייצוין,זהבהקשרג.
ארצההבאתםשעםתינוקותוליטולהתינוקות;לבתיתינוקותיהםאתלמסורההורים

שלשנטילתםאפשר,גםאפשרלאלתר.חוליםלבתיולהעבירםקשהרפואיבמצבהיו
קשייכאשרהאמורה,ההנחיהרקעעלנעשתהכאןמדוברשבהםבמקריםתינוקות

בבסיסעומדיםהקליטה,תקופתאתשאפיינוודיווח,מעקבקשרוהיעדרהתקשורת

ההורים.שלהשליליתהתרשמותם

ה״חטיפהבטענתהדיוןבמסגרתהשלישיבחלקבהרחבהנדוןזהנושאכאמור,ד.

הממסדית".
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שביעיפרק

"פטירתם"עלשנמסרתינוקותהחזרתשלמקרים
התינוקותבבתי

הטענהו.

שלמכוונתממסדית""חטיפהשלהתרחשותהבדברהטענהלתמיכתא..1
לכאורה"חטיפה"מקרישלשורההוועדהלפניהובאותימן,עולישלתינוקות
מקריםבמספרמדוברכזאת.חטיפהשללהתרחשותהכהוכחהבאיבהשסוכלה

בביתתינוקלבקרשבאומשפחהלבנינמסרהנטען,פיעלבהם,נקודתיים,
במפגיעודרשוזאתלקבלהמשפחהבנימשסירבואךנפטר,שתינוקההתינוקות,
והוחזרהתינוקותבביתהתינוקאותר-התינוקאתלהםלהחזירובאלימות

למשפחתו.

כאןהשלישי.שבחלקושמונהעשריםבפרקבהרחבהומבוררתמוצגתזוסוגיהב.
זהבענייןשהובאוהמקריםמןבלבדקטןבחלקרקהבאה:הכלליתבהערהנסתפק

ההוריםהבינושבומצבמתואראכן-שבעהמתוךמקריםשני־הוועדהלפני

שלבסופומדובר,-האחריםבמקריםואילותינוקם:״פטירת״עללהםשמדווח
הבנות.באיאובטעויותבירור,

הבירור.2

בדברכאןהנדוןבהקשרלפניהשבאוהעדיםבדבריספקמטילההוועדהאיןא.

ישירה,בעדותמדובראיןהמקריםבמרביתשבעיקרון,אףבשעתו;ההוריםהתרשמות
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אינההוועדהברם,ההורים(.מןששמעומשפחה)בניהשמועהמפיבעדותאלא

האירועיםמןלהסיקהמתלוננותמשפחותבנישמבקשיםהמסקנותאתמקבלת
לפנילבירורשהובאוהמקריםשבעהמתוךחמישהלגביכאמור,הללו.המיוחדים

שניבבסיסכאשרכמשמעו;פשוטובטעויות,התקלהשמקורלעיןנראההוועדה,
לבנישנאמרוהדבריםשלהבנהאי-לוועדהנראהכך-עומדתהנותריםהמקרים

שמדוברההבנהאיהתינוקות.בביתבמקומםתינוקותיהםאתמצאושלאהמשפחות,

תקשורת;בקשייקרי:השפה,ידיעתבאי-הנסיבותמןשמסתברככל-נעוצהבה,
שימושתוךהמטפלותידיעלנעשההתינוקותמביתההוריםאתלהרחיקמאמץכאשר

התינוקות,פטירתעלהודעהכמבטאיםהמשפחותבניידיעלשהובנובביטויים

המחשהלשמשכדיהללובמקריםאיןהוועדהלשיטתיהיו,כאשרהדבריםיהיוב.
חריגיםכאירועיםלראותםוישתינוקות;שלומאורגנתמכוונתל״חטיפה"
התרחשותם.עצםאתאלאמבטאיםשאינםונקודתיים,
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שמיניפרק

תינוקות"החלפת"שלמקרים

כלליו.

-לאפשרותמקוםמותירהוועדות,שלושתשלפעילותןבמהלךשהצטברהחומר
היוהבא:במובןתינוקות,"החלפת"התרחשהבודדיםשבמקרים־ביותרמצומצמת

מאמיניםכשהםעצמם,דעתעלמשפחותבניידיעלנלקחושתינוקותמקרים
שבהם,מקריםשהיוואפשרהדבר:היהכךלאבפועלכאשרשלהןהםשהתינוקות

שאינןלמשפחותאשפוזלאחרשהבריאותינוקותהוחזרוטעות,מחמת
משפחותיהם.

המקרים.2

כשהיאתינוקותמביתתינוקעצמהדעתעלנטלהמשפחהשבהםמקריםא.
המשפחהאתלהותיר-הדבריםמטבע-היועשוייםוטעתה,שלהשהואמאמינה
האחרוןש״נעלם"התינוקאחרהתחקותשלאפשרותכלוללאתינוקהללאהאמיתית

שנותרהאחרהתינוקואילוועניין.דברלכלמשפחהכבןה״נוטלת"במשפחהגדל
זהותכחסרבוטופל-נפטרואםל״נטוש״;היה־בחייםנותראםהתינוקותבבית

לאיתור.ניתנתאינהשמשפחתו

שבומצביצרושהחליםבתינוקשנפטרתינוקבטעות,הוחלף,שבהםמקריםב.
כינמסרהאמיתיתלמשפחתוכאשרכבנה,הנפטרלמשפחתהוחזרשהחליםהתינוק
היום.לאיתורניתנתאינהמתבררת,היאאיןעודכלכזו,טעותנפטר.תינוקה
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ההשלכה.3

קשראין-החוליםביתבטעותאוהמשפחהבטעותשמקורם-אלהלמקרים

שההוריםלכךתגרוםש״ההחלפה"שאפשרלכך:פרטהחקירה;לנושאוהשלכה

אותותותירכאלה,בנסיבותהתינוקשלוהיעלמותותינוק;ללאיישארוהביולוגיים

"עלום".בגדר
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תשיעיפרק

לאימוץמסירהמסלולבתינוקות:לטיפולמוסדות

סקירהכאשרהתמונה;שלמותלצורךוכלליתתמציתיתהינד.להלן,הנושאסקירת

השלישי.בחלקמצויהיותרמפורטת

וממצאיםטיעוןציבוריים:מוסדותו.

המוסדותבאמצעותלאימוץהועברמהםנכבדחלקהנעלמים,משפחותלטענת
מדוברשבהםהמרכזייםהמוסדותהרלוונטיות.בשניםשפעלובילדים,לטיפול
אומנהומוסדותצפת;וויצ״וירושליםויצ״ואביב,תלויצ״ומוסדותהם;זהבהקשר
לרשותהועמדוירושלים,וויצ״ואביבתלויצ״ושלהארכיוניםבחיפה.לויושבתאי
שלתינוקותתיקיבהםנמצאולאשהושקעו,המאמציםלמרותאךהוועדה;חוקרי

חוליםמבתיאותינוקות()בתיהעוליםממחנותשהגיעותימן,עולימשפחות
נותק.משפחותיהםלביןבינםשהקשרלאחרכ״אסופים",לאימוץונמסרו

נמצאלאוכןנמצא;לא-ונסגרשניםמספרשפעל-צפתויצ״ושלהארכיון
לוישבתאיהמוסדמארכיוןחלקיםאותרואחר,מצדבחיפה.אומנהמוסדשלהארכיון
ששהולתינוקותבקשרחלקיותרשימות-אחריםגופיםשלבארכיונים־ונמצאו
צפת.בויצ״ו

בירורפרטיים:מוסדות.2

בארץפעלולחקירההרלוונטיתבתקופהכימסתברהוועדהלפנישהובאהחומרמן
תינוקות,הוחזקושבהםפרטיים,-מוסדותומעין-מוסדותשלמבוטללאמספר
רופאהחזיקבחיפהכילמשל,התברר,כךלאימוץ.מסירהלמטרותגםהיתר,בין

63



בתיאוםנראה,כךפעל,וזהכזה,מוסדמעיןרמב״םהחוליםבביתהילדיםממחלקת

באימוץ.שטיפלוהסוציאליתהעזרהגורמיועםהקהילתיתוהעזרההסעדמוסדותעם

לתינוקות"אסופים",לתינוקותמקלטמקוםלמעשהשימשואלו,מוסדותמעין
דרךהייתהלאהענייןשבנסיבותולתינוקותלאימוץלמוסרםביקשושאמהותיהן

לאימוץ.למוסרםאלאאחרת

פרטיים.מוסדותשלארכיוניםלאתרהצליחהלאהוועדה

לאימוץבקשררשמיתיעוד.3

הפנים;שבמשרדההורדותבגנזךהמוחזקיםהאימוץ,תיקיאתסרקוהוועדהחברי

רלוונטייםאימוץמקרי850כ־מיינואליהם,התייחסושהתיקיםהמקריםאלפיומתוך

כמהנמצאוהללו,מהמקריםאחדלכלהמתייחסיםבמסמכיםעיוןלאחרלחקירה.

בביתהאימוץלתיקהשוואההיתרוביןנוספת,בדיקהשחייבומקריםשלעשרות

דרורהעו״דהוועדה,לידשעזרההפרקליטהידיעלנעשתהההשוואהכאשרהמשפט,

נחמני.

שללאימוצםהמתייחסיםתיקיםנמצאולאהקפדנית,הבדיקהאףעלברם,
זהות"חסריהיותםרקעעלהרלוונטית,בתקופהתימןעולימשפחותשלתינוקות

אסופים(.או)נטושיםביולוגית"

ויצ״ולמוסדותהמונית"בדבר"העברההטענה.4

לפיהדעה,הוצגהלפניהשהובאהחומרשבמסגרתמכך,מתעלמתאינההוועדהא.

כךהטועניםמפניםהיתרביןהאמורים.למוסדות"רבים"תינוקותבשעתוהועברו
כיהיתרביןצויןשם-עם״״בהיקלט-השר״לראששטרנברג,ד״רשללספרו

שלתינוקותלבתיליסבבית)שפעלהחוליםמביתילדיםומאות"עשרותהועברו
הילדיםשםשהוקרובותלעתיםהגיע.הרחוקהצפתועדאביבובתלבירושליםויצ״ו
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ויצ״ומוסדותהתמלאואחיותובליוויהופעלואמבולנסיםרבים.חודשיםבמשך
לרוב".תימניםבילדיבהתמדה

-תינוקותשלהעברתםעלמדברזה,בהקשרהוועדהלפנישהובאהחומר
וזאתבצפת;ויצ״ולמוסדרמב״םהחוליםמביתתימןעולישלתינוקותגםביניהם
אתאיתרולאהוועדהחוקרילמשפחותיהם.החזרתםלפניוהתאוששותהבראהלצורכי
תימןעולישלשתינוקותכךעלהמצביעתיעודמצאוולאצפת,ויצ״ושלהארכיון
משפחותיהם.עםהקשראבדןרקעעללאימוץשםנמסרוצפתלויצ״ושהגיעו

שהועמדו-ירושליםוויצ״ואביבתלויצ״ושלהמוסדותבארכיוני(1)ב.
תינוקותשל"המונית"להעברהראייתיתתשתיתנמצאהלא-הוועדהלרשות
תינוקותקליטתהמציגיםתיקיםנמצאולאמקום,ומכלתימן;עוליממחנות

תימן.עוליבמחנותשמקורם"אסופים"

אחריםממקורותלוועדהשהגיעחומרפישעל-צפתויצ״ושלהארכיוןכאמור,
ואילונמצא;לא-ולהתאוששותלהבראהחוליםבבתישהחלימותינוקותקלט

הניבלא-במקוםשעבדופרלושרהפרלרחלמהגב׳מידעלהשיגהמאמץ
פירות.

בהםאיןמקום,ומכלעמומים;נותרוזהבהקשרהוועדהלפנישהובאהדברים(2)
תימןעולישלתינוקותלמסירתמעבר""מחנהשימשוויצ״ושמוסדותלטענהאחיזה
לשכוח,איןיהיוכאשרהדבריםיהיומשפחותיהם.עםקשרניתוקבשללאימוץ
33רקנותרו-הוועדהלפנישהובאובארץהיעלמותםשענייןהתינוקות745שמתוך
צפתויצ״ובמוסדלהתאוששותששהוכאלהביניהםמצוייםאםגםעלומים.תינוקות

בנישלשיטתויצ״ו;למוסדותההמונית"ה״העברהבגרסתלתמוךכדיבכךאין
"חטופים".תינוקותשלולאימוץלמסירה"מתווכים"להיותהפכוהמשפחות,

דבריםשלסיכומםג.

תימןעולישלתינוקותשלמסיביתלהעברהבקשרשנאמרובדבריםלמצואאין(1>
מסירהלצורכיהממסדיתהחטיפהלטענותבסיסוצפת,אביבתלויצ״ולמוסדות
צפתויצ״ולמוסדתינוקותשלהעברהעלמצביעהחקירהחומרכאמור,לאימוץ.
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כמובן,ואפשר,בחיפהרמב״םחוליםבביתהחלמהלאחרולהבראהלהתאוששות
החוליםמבתיוירושליםאביבתלויצ״ולמוסדותגםתינוקותהגיעוזושלתכלית

הפכוזהותםאתשאיבדואלהשתינוקותלכך,ראיהאיןברם,הארץ.שבמרכז
לאימוץ.המיועדיםכ״אסופים"ויצ״ובמוסדותושהול״נטושים"

עולישלתינוקותשללאימוץלהעברהפתחנפתחרעיוניתהוסבר,שכברכפי(2)
היהיכולכזהפתחאותרו.לאמשפחותיהםכאשרחולים,בבתישהחלימותימן

כמולמוסדותאשפוזלאחרלהתאוששותשנשלחותינוקות,שלבעניינםגםלהיפתח
לאומשפחותיהםאלוממוסדותהתינוקותשוחררווכאשראםוזאת,צפת;ויצ״ו

לאימוץ(.מזדמנתלמסירהומועמדיםל״נטושים"כךבשלהפכו>והםאותרו

הסוציאליותהעובדותמעורבות.5

ל״מנותקים"שהיותינוקות,שלעניינםכימלמדהוועדה,לפנישנפרשהחומרא.
נמסרהחולים,מבתישוחררוכאשראותרולאשהוריהםאוהתינוקותבבתימהוריהם

בפועלטיפלואלועובדותוכיהמקומיותהסוציאליותהעובדותשללטיפולןבשעתו
בדרכים-הוריםללאלמעשהשנותרו-התינוקותעבור״סידור״במציאת

שונות.

-השלישיבחלקותשעהעשריםפרקראה-הבנותשלוששלאימוצןנסיבותב.
ללאהעולים,שבמחנותהתינוקותמבתיבמישריןנעשתהלאימוץמסירתןכימלמד,
ידיעלאותרלאנאמר,שכברכפיאחר,מצדבילדים.לטיפולמוסדשל"תיווך"

מביתישירותממשפחתוקשרכמנותקלאימוץתינוקמסירתשלמקרההוועדה

להחזקתכלשהובמוסדהסוציאליותהעובדותנעזרוזהשבמסלולואפשרחולים;
המשיךלאהחוליםשביתבכךבהתחשבלאימוץ,למסירתםעדהתינוקות

להחזיקם.
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עשיריפרק

מאוחרורישוםאימוץ

פתיחההערת

בהרחבהשיוצגכפי-התימניתהעדהופרנסיהמשפחותבנישלהבסיסיתהטענה
להוריםשנאמרכפינפטרולאלהוריהםשנעלמוהתינוקותכיהיא,-השלישיבחלק
לאימוץונמסרוהממסדעובדיידיעלנחטפואלאכוזב,)מקורי(בתיעודותועד

פתיחתוכיהיקף;רבממסדיקשרשלבמסגרתוילדיםחשוכותאשכנזיותלמשפחות
טענתם.אתתוכיח-היתרבין-האימוץתיקי

ההליכיםבתיאורהדיוןיתמקדכאן,השלישי.בחלקבהרחבהלגופהתידוןהטענה
לרבותהביולוגית,משפחתושאינהלמשפחהתינוקלמסירתבשעתופתוחיםשהיו

אימוץ.

אימוץו.

ביתשלאימוץצופיעללאמור:כחוק","אימוץהינוכאןהנדוןבהקשראימוץא.
התקופהאחרילתוקףונכנסנחקק,1960תש״ך-ילדים,אימוץחוקמשפט.

לחקירתהרלוונטיתהתקופהבמשךלמעשה,הלכההוועדה.לעבודתהרלוונטית
המסורתפיעל-אלאחקוק;הסדרללאזהבנושאהמשפטביתפעלהוועדה,

המנדט.בתקופתהפסוקהההלכהבסיסעלאצלנושהתגבשההמשפטית,

מחוזי,משפטביתידיעלכלל,בדרךניתן,אימוץצוהאמורה,המסורתפיעל
הדיןלבתיהפניותמספרכאלה.צוויםליתןמוסמכיםהיוהרבנייםהדיןבתיגםכאשר

למספריחסיתביותר,קטןהיהלחקירההרלוונטיתבתקופהאימוץצווילמתןהרבניים
שלוששלאימוצןונסיבות-מלמדהחקירהחומרהמחוזיים.המשפטלבתיהפניות
המחוזיים.המשפטלבתיהוגשולאימוץבקשותככלל,כי,-זאתממחישותהבנות
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שלעדותהעלדבר,שלבעיקרוסמכההמחוזי,המשפטלביתשהוגשהבקשהב.
-שימשההסוציאליתהעובדתשלעדותהבעניין.המטפלתהסוציאליתהעובדת
התינוקאתשעשוהנסיבותלקביעת-ראשיתאלה:לשנייםיחידבסיס-ככלל

משפחתואתלאתרסיכויכלקייםלאכיהעובדההדגשתתוךלאימוץ,מועמד

לבןולהפכוהילדאתלקבלהמאמציםההוריםשללהתאמתם-שגיתהטבעית:
משפחתם.

בנטללמעשהנשאההסוציאלית,העובדתהוועדה,לפנישהובאהחומרפיעלג.
-הילדושטובתהמאומץ,שלמשפחתולאיתורסבירסיכוישאיןהשופט:שלשכנועו
הייתהככלל,עדותה,במסגרתהמבוקש.הצומתןאתמצדיקה-משפחהללאשנותר

המועמדשלהמשפחהלאיתורסיכויאיןכיכעובדה,מציינתהסוציאליתהעובדת

שנדרש,כלדבריה.עלזהבענייןסמךהמשפטביתככלל,כי,ונראה,לאימוץ:
שלצירופםכאשרמקומי:בעיתוןהבקשהדברפרסוםהיהזה,בהקשרפורמלית,
כילקביעההספיקו-בעיתוןהמודעהופרסוםהסוציאליתהעובדתעמדת-השניים
הוועדה,שלהתרשמותהפיעלכילציין,יהיהלמיותרולאלאימוץ.בשלהתינוק
משמעותיזמןפרקשההכברשהתינוקלאחרהנראה,ככלבאה,המשפטלביתהפנייה

המאמצת.המשפחהברשות

הילדיימסרולמיאםבשאלההמרכזיהגורםאיפוא,הייתה,הסוציאליתהעובדתד.
לאמץשביקשולמשפחותהכתובתגםהדבריםמטבעהייתהשכזוובתורלאימוץ;

ילד.

ביןהאימוץבנושאהפעילותהתפצלההמדינה,קוםשלאחרהראשונותבשניםה.
שללצידםכאשרהסעד:משרדלביןהגדולותהמקומיותהרשויותשלהסעדגופי

הקהילהוועדיהנוערעלייתוביניהם:נוספיםציבורייםגופיםפעלואלהשניים
הגדולות.בערים

המשפטבתיידיעלכאמור,ניתנו,הוועדהלחקירתהרלוונטייםהאימוץצווי
בגנזךדבר,שלבסופולהתנקז,היהאמורהאימוץצווימתןעלדיווחכאשרהמחתים;
שבגנזךהאימוץמעטפותאתסרקוהוועדה,חבריהתושבים.מרשםשלההורדות
הרווחהמשרדארכיוניאתזהבהקשרבחנוהוועדהשלמוסמכיםוחוקריםההורדות;

בענייןהחקירהפעילותהמשפט.בתילארכיוניגםפנוהצורךובמידתלשעבר()הסעד
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בינםהקשרניתוקרקעעלתימןעולישלתינוקותשלאימוץתיקיגילתהלאזה,
בחלקבהרחבהידוברעליוהבנות,שלוששללעניינן)פרטמשפחותיהםלבין

השלישי(.

מאוחררישום.2

ידיעל-המאפשרייחודירישוםהליךקייםכילוועדההתבררהחקירה,במהלךא.
זרילדשלו״שילובו"האימוץמוסדשלעקיפה-בוכדיןשלאשימושעשיית

מכונהזה,הליךועניין.דברלכלהטבעיבנההיהכאילומשפחה,שלבמסגרתה
התושביםלמרשםבדיעבדלהוסיףניתןבאמצעותוהוא,כןוכשמומאוחר";"רישום
זה,הליךשלבמסגרתואמת.בזמןנרשמהלאשונותשמסיבותלידה,שלרישום
היהאותה-שלטענתםתינוק,שללידתואתבאיחורלרשוםבקשההוריםמגישים
שלאמיוחדות,בנסיבותלהםנולד-הרושםהפקידשלדעתולהנחתלהוכיחעליהם
אמת.בזמןהלידהאתלרשוםאפשרו

במועד,־מוצדק־רישוםלאיפתרוןליתןבמקורונועדהמאוחרהרישום
שלאנעשהאםזהבהליךשימושברם,התושבים.מרשםשלעדכוןזובדרךולאפשר
במשפחתםזרילדולשילובה״הורים"מצדכוזבלידהלרישוםפתחפותחלב,בתום
לגלותהקושיאתלהסבירמנתעלהרבה,מיליםלהכבירצורךואיןאצלםנולדכאילו

כאלה.התקיימואכןאםזה,מסוגכוזביםרישומים

בדיקתכאשרהפנים,משרדבלשכותמתבצעמאוחררישוםככלל,(1)ב.
ידיעלנעשיתאמתבזמןהלידהנרשמהלאשבגינןהחריגותהנסיבותשלאמיתותן

במוסדותגםהמאוחרהרישוםאתלבצעבשעתוהיהניתןבמקבילברם,מיומן.פקיד
ועוד;בקיבוצים()כמוהעובדתההתיישבותבגופיויצ״ו(,)כמובתינוקותלטיפול
לא-נרשמהשלאהלידההוכחתעלקרי-הרישוםשלאמיתותועלהביקורתכאשר
הפנים.משרדשלפקידידיעלנעשתה

יולדותשבביתהתבררהחקירהבמהלךכילציין,יהיהלמיותרלאזאת,עם(2)
הבריאות.משרדלהוראותבניגודמאוחר,רישוםנערךלמשל,ברנדייס,
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תינוקותלשילובפתח-לפחותתאורטית-איפואיצר,מאוחר״״רישוםג.

"טבעי"לילדהמאומץוהפיכתהמשפטיהאימוץהליךעקיפתתוךזרות,במשפחות

הזרה.המשפחהשל

תימןילדישלבאיתורםלהלסייעלציבורהוועדהפנייתנוסחהכן,עלבכך,לא

רקולאמאוחר"ב״רישוםשנרשמוכאלהגםביניהםשנכללובאופןעלומים,שנותרו

ולמידעלפרטיםבקשהכללהשהפנייהבכךזאת,משפטי".ב״אימוץשאומצוכאלה

-הוועדהלחקירתהרלוונטייםבגילאים-תימנית״״חזותבעלילצעיריםבקשר
שלאבהןששולבווביןכחוקידןעלשאומצוביןתימניות,שאינןבמשפחותשגדלו

האימוץ.חוקפיעל

שללאיתורםהוועדהידיעלשנעשוהמאמציםיתרכמוזופנייההצער,למרבית
בין-זרותבמשפחותגדלוואשרמהמעברותאוהעוליםממחנותשנעלמוילדים

ילדאףאיתרהלאוהוועדהפירות;נשאהלא-ביולוגייםכילדיםוביןכמאומצים

איפוא,נותרה,האמורההאפשרותמאוחר.רישוםשלבדרךזרהבמשפחהששולב

ערטילאית.
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עשראחדפרק

ההיעלמותתופעתהראשון:החלקסיכום

התופעה.1

שלתינוקות800כ־מתוכם-תינוקות1,033כ־שלב״היעלמותס״מדוברא.
ש״נעלמו"-אחרותעדותבניעוליםשלתינוקות230וכ־מתימןעולים

ה״היעלמות"ככלל,כאשר,;1954-1948בשניםבעיקרון,בארץ,למשפחותיהם

שהיובעתאוהעוליםבמחנותתינוקותבבתיהוחזקושהתינוקותבעתהתרחשה
חולים.בבתימאושפזים

שסךבאופןבחאשד,להוריהםשנעלמוהתינוקות20אתלהוסיףישזהלנתון

תינוקות.1,053שלבהיעלמותםהוועדותשלושתטיפלוהכול

נמסרושהתינוקותהיא,כאןמדוברשבובהקשר"היעלמות"שלמשמעותהב.
-וזאתלמשפחותיהם,חזרוולאהרשותלאנשיאוחוליםלבתיאותינוקותלבתי
ל״היעלמותם".מספקהסבראמת,בזמןלמשפחות,שניתןמבלי

ונקברו.נפטרותינוקותיהםכי-בדיעבדכללבדרך-נמסרהמשפחותלרוב
מפקפקותלפחותאו-זההסברלקבלמסרבותהמתלוננותהמשפחותברם,

גורמיידיעלנחטפו-לפחותברובם-התינוקותכיהיאטענתןכאשרבאמיתותו;

ונמסרו-חוליםומבתיתינוקותמבתיבעיקר-לשלומםאחראיםשהיוהממסד
לאימוץ.

שלהכוללהמספראתמשקף-תינוקות1,053-התופעהשלהיקפהג.
הוועדהשלשולחנהעלכאשרהוועדות;שלושתלפניהובאשעניינםהתינוקות,
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תינוקות,339בהםהאשד(נעלמיכולל)לאתינוקות745שלעניינםהונחהנוכחית,
מהן.אחתאושתיהןקודמות,ועדותלפניהובאכברשעניינם

מקוריים,תינוקות406כוללים:הוועדהשולחןעלהונחשעניינםהתינוקות800ד.

-״תינוקות״35ו־בחאשד,להוריהםשנעלמותינוקות20חוזרים,תינוקות339
תימן.לעולישנעלמוהתינוקותעםקשוריםשהםהמאמינים-שבגרו

כהן/קדמיועדתבסיסיים:ממצאים.2

664הוועדה:ידיעלנבדקושעניינםבארץשנעלמוהתינוקות745מתוך(1)א.
נמצאולא81לגביואילוחוליםומבתיתינוקותמבתילהוריהםנעלמותינוקות
שלהראשונותהשנתייםבמהלךהמחנות,בתקופת664ה־מביןמספיקים.נתונים
נעלמוהחוליםמבתיואילותינוקות160התינוקותמבתינעלמומתימן,העלייה
17תינוקותמבתינעלמוהמעברותבתקופתואילותינוקות:243כ־זובתקופה

נוספים.תינוקות244נעלמוחוליםומבתיתינוקות

תקופותלפיהוועדהנעדריהתפלגותאתמציגההטבלאות,בקובץ6מם׳טבלה<2)
ההיעלמות.ומקום

עלהמלמדתיעודנמצאהאמורים,התינוקות745מתוךתינוקות711לגביב.
טבלה)ראהעלומיםנותרותינוקות33ו־משוער(,)גילויהתגלה1תינוקפטירתם:

היעדרבשלאמת,בזמןלמשפחותנמסרלאמתאיםמידעהטבלאות(.בקובץ3מס׳

התינוקותומרביתהוריהם:לביןבתינוקותשהחזיקוהגורמיםביןותקיןרציףקשר

הוריהם.בנוכחותשלאנקברושנפטרו

העשויתיעודנמצאלאתינוקות33לגביהאמורים,התינוקות745מתוך(1)ג.

ההוריםלגרסתנעלמו,העלומים33מביןעלומים.נותרווהםבגורלםעלהמהללמד
.2צוינושלאוממקומות3יולדותמבתי,19חוליםמבתי,9תינוקותמבתי

העלומים.התינוקות33התפלגותאתמציגההטבלאות,בקובץ7מס׳טבלה(2)
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המעברותותקופתהמחנותתקופת.3

במחנותתימןעולישהושבההתקופהבין"הבחנה"מחייבתהתופעהבחינתא.
להתגוררהעולים"עברו"שבההתקופהלבין1950/51-1948בשניםעולים,

ואילך.1950שנתמשלהיעבודהובכפריבמעברות

העובדהחשובהלענייננוכאשרסגורים,צבאבמחנותלחייםדמובמחנותהחייםב.
נתוניםהיושםתינוקות.בבתי-ב״פקודה״-זובתקופההוחזקוהתינוקותכי

גםהיתר,בין-ההוריםמעורבותללא-החליטאשרהסגל,שלמוחלטתלשליטה
לאימוץ,מזדמנתומסירהפטירהבמקריוקבורהרפואיטיפולהבאים:בנושאים
חולים.בבתיואשפוזקשרניתוקשלבמקרים

חשובהלענייננומשפחותיהם.לשליטתהתינוקותהוחזרולמעברותהמעברעםג.
-אלאמשפחותיהם,עםהתגוררושהתינוקותרקלאשבמעברה,העובדה

לאשפוזםשותפיםוהיולתינוקותשניתןהרפואילטיפולבאחריותנשאושהמשפחות
המעברה(.תושביאתשירתהאשרהחוליםקופתבמרפאתהרופאשהורה)ככל

ההיעלמותלתופעתבסיסיכגורםקשר""ניתוק.4

קשרשומרמנגנוןללא-התינוקותלבתיהמשפחותממגוריהתינוקותהוצאתא.
הדברים,מטבעיצרה-הצורךבשעת•לאיתורקשראבדןעללדיווחמוסדוללא

הבאות:לתופעותרקעהיווהזהריחוקתינוקותיהן.לביןביניהן"ריחוק"

היהבמחנה(המקומיהחוליםבבית)אוהתינוקותבבתיתינוקפטירתעלמידע(1)

וסגלהתינוקותעםרציפיםותקשורתקשרעלמיזמתם,שמרו,שלאלהוריםמגיע
נעשההיהכאלהבמקריםובקבורהבגופההטיפולכאשרבדיעבד:רקבהם,המטפלים

ההורים.מעורבותללא

אצלליצורעשויההייתההתינוקות,בבתיתינוקםאצלהוריםביקוריהפסקת(2)
-לשמהראויהובירוראיתוריכולתובהיעדר״נטישה״:שלתחושהבוהמטפלים

לאימוץ".מזדמנת"מסירהשלאפשרילמועמדהתינוקאתלהפוך
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יצר-הפיזיהמרחקחיצוני:חוליםבביתשאושפזלתינוקהקשורבכלהדיןהואב.
בתיביןמעקב""קשרהתקייםומשלאלתינוקות:ההוריםביןומשמעותיממשיריחוק

למעשההוכשרה,החולים,בתילבין-התינוקותאושפזושמהם-התינוקות

הייתה:התוצאהכאןגםלתינוקות.ההוריםבין"נתק"שללהיווצרותוהקרקע,

שלבריאותםמצבעלשוטףמידעלקבלזכולאקשרעלשמרושלאשההורים(1)
רבבאיחור-בכללאם-אליהםמגיעהההודעההייתהפטירהשלובמקריםיקיריהם

במעורבותם.שלאהתינוקקבורתולאחר

איבשללהוריםלהחזירוהיהניתןולאוהבריאהחליםשתינוקבמקריםואילו(2)

ובתורל״נטוש"התינוקלהפיכתפתח-לפחותרעיונית-נוצרלאתרם,היכולת
לאימוץ.מזדמנתלמסירהלמועמדשכזה
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שניחלק

הוועדהעבודת





פתיחההערות

I.משמעותההתופעה,פרטיאת-הראשוןבחלק-תחילהלהציגלנכוןראינו
שנתגלולממצאיםהתייחסותאחת,לאחייב,הדברכאשרגםלהיווצרותה,והרקע
הוועדהעבודתלהצגתמתאימהתשתיתליצורמנתעלוזאת,הוועדה;פעילותבמהלך

פועלה.ולהערכת

II.שהשקיעההחקירהמאמצישלכוללתתמונהמתןהיא,השניהחלקשלתכליתו
כפולתבמשימהלעמידההדרושותהעדויותובשמיעתהתיעודיהחומרבאיתורהוועדה
שלגורלםובירורשכזו,בתורההיעלמותתופעתחקירתעצמה:עלשנטלההפנים

להוריהם.שנעלמוהתינוקות
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עשרשניםפרק

ומרכיביהאופיההוועדה:פעילות

פתיחההערת

-האחדמישורים:בחמישהבעיקרההתנהלההוועדה,שקיימההחקירהפעילות
שלעדותגביית-השלישירלוונטיים;עדיםאיתור-השנירלוונטי;תיעודאיתור

בודדיםמקריםלמעטבעיקרו,פתוחדיונים)באולםרלוונטייםועדיםמתלוננים

ועיוןקברותבבתיביקורים-הרביעיסגורות(;בדלתייםעדויותנשמעושבהם
במידעהוועדהאתלשתףלציבורפומביותקריאות־החמישיאימוצים;בתיקי
שלדברןנושאיביןהנמניםאישיםעםלא־פורמלייםמפגשיםוקיוםרלוונטי

חשיפתאותיעודבהצגתלוועדהלסייעלהניעםבמטרההמתלוננות,המשפחות

מידע.

המישורים:מחמשתאחדבכלהפעילותשלכלליתסקירהתוצגזהבפרק

ועדיםתיעודאיתורוהשני:הראשוןהמישורים.1

תיעודאיתורא.

שהפעילהחקירהגופישניבאמצעותנעשתהוהעדיםהתיעודאיתורפעילות(1)

שגילההאישיהענייןרקעעללמלאכהשנרתםיוסיפוביוסיעו״ד-האחדהוועדה:
גוטעופרירושלמי,חקירותמשרד־השניהתינוקות;שלהיעלמותםתופעתבבירור
זופעילותשללרשותהוהעמידהוועדהשלהחקירהלפעילותשהתמסרבן־אשר,ועדי
הוועדה,לפעילותהראשונות)בשנתייםהחקירותבתחוםהרבניסיונוואתצוותואת
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משרדלוובנוסףלצידו,הופעל-מכןולאחריחיד;כחוקריוסיפובעו״דפעל
האמור(.החקירות

שללאיתורםלשבחוראוייםמרשימיםמאמציםהשקיעוכאחדהגופיםשני
ציבוריים;ושאינםציבורייםרלוונטיים,גופיםמגווןשלורשומותרישומיםתעודות,

רבבעמלשאותרהבניירת-כמשמעופשוטו־ונבירהמחיטוטלהירתעמבליוזאת
שלבעזרתםתנאים.לאובתנאיםומשטרסדרללאשהוחזקוישנים,בארכיונים
בידםעלההאמורים,החקירהגופיידיעלשאותרווהרשומותהתעודותהמסמכים,

הפניםכפולתהמשימהלמילוילהדרוששהיההגלם""חומראתהוועדהלפנילהביא

עצמה.עלשנטלה

התינוקותמרביתשלגורלםאתלחשוף-ראשיתלוועדה:אפשרזהחומר

תינוקות745מתוךתינוקות711)שולחנהעלהונחעניינםואשרלהוריהםשנעלמו

שלמאפייניהעללעמודהאפשרותאתלוועדהנתן-שניתבארץ<;להוריהםשנעלמו
המשפחותבנישהעלוהממסדיתהחטיפהטענתאתולבחוןההיעלמות""תופעת

לטיבהבאשרמסקנותלכלללהגיע-שלישיתהתימנית;העדהופרנסיהמתלוננות

להיווצרותה.שגרמוולנסיבותלאופיההתופעה,של

חומרגםהוועדהלרשותעמדהנ״ל,החקירותגופיידיעלשנאסףהחומרלצד
חוקריידיעלנוסףעיבודעברזהחומרלה.שקדמוהוועדותשתיידיעלשנאסף

ידם.עלשאותרבחומרושולבהוועדה

ראשוןשלבהיוותהומיונן,איסופןהרשומות,איתורשלהקשההמלאכה(2)
עלהתלוננהשהמשפחהתינוקכלשלבגורלועלהמההשאלהלבירורוהכרחי

הרשומותעםבן־אשרגוטהחקירותצוותהתמודדהשניבשלבכאשרהיעלמותו,
אבניאת-כמשמעופשוטובלשימאמץבמסגרת-מתוכןודלהומוינושנאספו
השני,השלבוגםהראשוןהשלבגםהאמורה.לשאלההתשובהאתשנתנוהפסיפס
התרחשהשבמסגרתההמציאותבפרטיבקיאיםולהיותללמודהחקירהגורמיאתחייבו

בעלייהשטיפלווהמוסדותהגורמיםאתולפניםלפניולהכירההיעלמות;תופעת
בארץ.מתימןהעוליםובקליטתמתימן

אתולהכירללמודנדרשוהחקירהגופיכיזה,בהקשרלהדגישראויבמיוחד
"חילופיואתשלהםהמלאהשםמבנהאתתימן,עולישלהשכיחיםהפרטייםהשמות

העוליםשלחייהםאורחאתוכןזו,בעדההמקובליםהנרדפיםוהשמותהשמות"
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קליטתםבתקופתהתנהגותםאתולהביןכמותםל״חשוב"שיוכלומנתעלמתימן,
ההיעלמות.תופעתאתהמרכיביםלאירועיםתגובותיהםמשמעותואתבארץ

הגופיםשלפעילותםדפוסיאתולהכירללמודהחקירה,גופינדרשוכן(3)
ההיעלמות,לתופעתהקשוריםוהמקומיהמרכזיהשלטוןוגופיהסוכנותגופיהשונים,
מתוחכמיםחקירהמהלכיליזוםגםאלאברשומותיהם,לקרוארקלאמסוגליםולהיות
מחמישיםלמעלה-כיוםברשומותהמחזיקיםאלהרבים,במקריםארכיוניהם.בנבכי
לכתוב;מעברהחוקריםעיניאתלהאירמסוגליםהיולא-מתימןהעלייהלאחרשנה
מוצאיםובמהלכה,פעילותםלצורךשרכשוהידעבשלעצמם,שהחוקריםבעוד

השורות"."ביןשמסתתרמהאתאלוברשומות

חוקרישהקימומסודרארכיוןמרכיבילהיותהפכוונאספושאותרוהרשומות
שהובילחקירה,תיקנפתחההוריםשהגישוהתלונהלתיקבמקבילכאשרהוועדה;
הוועדה.בארכיוןהמצויהחומרואזכורהסתמכותתוךהחקירהאתוליווה

הסתפקולאהוועדהחוקריכיזה,בהקשרולצייןלהוסיףיהיהלמיותרולא<4)
ששלחובמכתביםאובעדויותהמתלוננותהמשפחותבניידיעלשנמסרבמידע
מהםודלוהמשפחותבניאלחזרו-דרושלהםנראהשהדברככל־אלאלוועדה,
לאהתעוררהעדויות,השלמתלצדמיזמתם.עמםשקיימובמפגשיםנוספיםפרטים
ככללהעשירמנתעלהחוקריםעשוזאתוגםנוספות,עדויותבגבייתצורךאחת

המתלוננים.ידיעלשנמסרהמידעאתשניתן

עדיםאיתורב.

אחרהתחקותשלנמלים""עבודתהואאףהצריךהרלוונטייםהעדיםאיתור(1)
ובמיוחדהמדינה;קוםעםתימןעולישלהעלאתםבמבצעבשעתומעורביםשהיואלה
הרלוונטיותבשניםבהםובטיפולהעוליםבמחנותהעוליםשלבקליטתםשעסקואלה

לחקירה.

הוועדה;לפנישהעידוקודםלחוקריםעדויותמסרוהרלוונטייםהעדיםמןחלק(2)
הוועדה,שלעבודתהבתקופתהחייםביןכברהיהשלאהעדיםשלחלקאותוולגבי
שמסרועדויות)למשל,אחריהםהללושהותירובכתברשומותלאתרמאמץנעשה
קודמות(.ועדותלפני
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הוועדהלפניעדותמסירתהשלישי:המישור.2

עלהמתלוננותהמשפחותבני-עדים(900>כ־המתלונניםשלעדותםגבייתא.
העדיםושלידםעלשנטענההחטיפהבגרסתוהתומכים-ילדיהןהיעלמות

קוםעםתימןעולישלהעלאתםבמבצעמעורביםשהיו(,150מ־)למעלההרלוונטיים
ידיעלנעשתההחקירה(,לנושאאותםקירבשעיסוקם)אובארץוקליטתםהמדינה
אשרחרוצה,מזכירותשלבעזרתהזאת,כלל.בדרךפתוחדיוניםבאולםהוועדהחברי

העדים.וזימוןאיתורעלשקדה

בכירהפרקליטהנחמני,דרורהבעו״דהוועדההסתייעהמסוימיםבמקריםב.

בנוסףהעדיםבחקירתחלקלקחתעצמהעלקיבלהאשרירושלים,מחוזבפרקליטות

המחוז.בפרקליטותהרגיללתפקודה

מטעם-נחמניעו״דבדקההעדים,בחקירתלוועדהשהגישהלעזרהבנוסף

שמןסברואישית,אלהתיקיםסרקואשרהוועדהשחבריהאימוץ,תיקיאת-הוועדה
הסמכהפיעלנחמניעו״דפעלהזהבהקשרנוספת.מעמיקהבדיקהלבדקםהראוי

לממשלה.המשפטיהיועץשלמיוחדת

לפניהם,שהופיעוהעדיםחקירתאתאישיתהובילוהוועדהחבריככלל,ג.
אחדכלעצמם.בעדזהבהקשרמדבריםהחקירההקלטתאתהמשקפיםוהפרוטוקולים

הוועדהחבריכאשרגרסתו,אתשהציגלאחרהוועדהחבריידיעלנחקרמהעדים
ואמינות.מהימנותולבחוןדבריםלהאירבשאלותיהםמשתדלים

בתיקיועיוןקברותבבתיביקוריםהרביעי:המישור.3
אימוצים

שלקבריםמציאתלאיהמתלוננותהמשפחותבנישייחסוהמיוחדהמשקללנוכחא.
חבריביקרוונקברו,נפטרוהתיעודפיושעללהוריהםשנעלמוהתינוקותמןרבים

ההסבריםומןעיניהםממראהאישיתוהתרשמורלוונטייםקברותבבתיהוועדה

במקום.שקיבלו
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תיקיאתאישיבאופןהוועדהחבריסרקוהחסיון,וכלליהמיוחדתהרגישותבשלב.
כאשרהפנים;במשרדהתושביםמרשםשלידההורדותבגנזךהמרוכזיםהאימוצים,

לעו״דנוספיםולבירוריםיסודיתלבדיקההועברוזאת,שחייבותיקיםעשרותמספר
חסוייםבתיקיםלטפללממשלההמשפטיהיועץידיעלהוסמכה)שכאמור,נחמני
אלה(.

אישייםמפגשיםוקיוםלציבורפניותהחמישי:המישור.4

שלסידרההוועדהיו״רידיעלקוימההוועדה,פעילותשלהאחרוןבשלבא.
שפרשת-אלהשלביזמתםאחתלא-שוניםאישיםעםפורמלייםלאמפגשים

לבירורומשאביםמאמציםהשקיעמהםחלקכאשרללבם,קרובההייתהההיעלמות
אישיםולהניעלנסותדבר,שלבעיקרוהייתה,המפגשיםמטרתהתרחשותה.נסיבות
החטיפהבטענתהדוגליםמבססיםשעליוותיעודמידעלהשיגלוועדהלסייעאלה,

ולאלחשפושלאהעדיפועמם,השמורותמסיבותואשר,עמדתם;אתהממסדית
התרחשותהונסיבותאופיר,טיבה,לבירורהקשורבכלבולהסתייעלוועדהלאפשר

ההיעלמות.תופעתשל

המצופים,הפירותאתאלהמפגשיםהניבולאהצער,למרביתכיכאן,כבריצוין
הייתהברשותה.שהיואלהעלנוספיםתיעודאומידעמכוחםלקבלזכתהלאוהוועדה

בבסיסהעומדתהתשתיתאתלבחוןלוועדהלאפשרבמפגשיםלמשתתפיםהזדמנותזו

להציגהזדמנות-ולאחרוניםבה;הדוגליםשלהראותמנקודתהאמורההטענה
הנעוצותוהשערותמסקנותעללכאורה,הנשענת,לטענתם,עובדתיתתשתית

עללהצטעראלאנותרלאלוועדהאובייקטיבית.נבחנושלאמבודדיםבאירועים
נוצלה.לאשההזדמנות

ובחו״ל,בארץלציבור,קורא"ב״קולהוועדהפנתההאישיים,המפגשיםלצדב.
-שגדלותימניתחזותבעלי״תינוקות״שללאיתורםשיביאמידעבהשגתלהלסייע
שפורסםזה,קוראקולאשכנזיות.במשפחות־הוועדהלעבודתהרלוונטיותבשנים
מנכ״לשלהאדיבהבעזרתוהבריתבארצותלתפוצהזכהבארץ,התקשורתבכלי

הסוכנות.
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עשרשלושהפרק

הרלוונטיהתיעוד

שלגורלםנחשף-פיועלולמעשה-שבעזרתוהתיעודשלואמינותואופיולטיבו,
שלגורלםלחשיפתרקלאמכריעמשקללהוריהם,שנעלמוהתינוקותמרבית

ממסדית","חטיפהשלוהמכאיבההקשהבטענהלהכרעהגם-אלאהנעלמים,

במכווןהרשות,דברעושיידיעל"נחטפו"להוריהםשנעלמוהתינוקותכיהגורסת
תיעודעריכתתוךילדים,חשוכותאשכנזיותלמשפחותלאימוץונמסרוובמאורגן,

פטירתם.עלהנטען,לפיכביכולהמעיד,כוזב

התיעודשלטיבו.1

לשניםהמתייחסבתיעודמדוברכילשכוחואין-הרלוונטיהתיעודאיתורא.

שימורוונוהליהרישוםדפוסיכאשר(,1954-1948)המדינהשללהקמתההראשונות
מטעםשפעלוהחקירותגופישנישלהמרכזיתמשימתםהיה-בחיתוליהםעדייןהיו

שנעלמוהתינוקותשלהאישיגורלםבירורלצורךדרושהיהזהתיעודהוועדה.
ובדיקתההיעלמותתופעתשלבירורהלצורךבולהיעזרהיהניתןבבד,ובדלהוריהם;

ועסקניהמשפחותבנישהעלו-והמאורגנתהמכוונת-הממסדיתהחטיפהטענות
בשמן.שדיברוהתימניתהעדה

-האחדסוגים:שניעלנמניםהוועדהעבורורוכזושאותרוהתיעודפריטיב.
רישום)כגוןהתיעודלעורךאישיתידועשהיהמידעהכוללמקורי,ראשוניתיעוד
מקורי,כללבדרךמשני,תיעוד-השניהמטפל(;הרופאידיעלשנערךרפואי

)כגוןשבחוקחובהמכוחככללהאישי,המידעמבעלשנתקבלדיווחפיעלשנערך
התושבים(.במרשםרישום
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שלמפיומידעמציגשהואמכך,נגזרהראשוןמהסוגהתיעודשלהראייתיכוחו
בספקהמעמידהראיהובהיעדראמיתותו;עללהעידיכולולכןבחושיואותושקלטמי

כוחוואילושהוא.כמותלקבלושלאסיבהאיןהמידע,בעלשלמהימנותואת
שנמסרמידעעלנסמךהואשבעיקרוןבכך,נעוץהשנימהסוגתיעודשלהראייתי

כללובדרך-העסקים״שלהרגיל״במהלך-תפקידומילויבמסגרתהתיעודלעורך
שנמסרשמידעלהניחמותרלסתור,ראיהבהיעדרכאן,גםכאשרשבחוק;חובהמכוח

מכוחשנמסרבמידעמדוברכאשרובמיוחדעבודתושגרתבמסגרתתפקידלממלא
עליו.לסמוךכןעלוניתןבדוק,הינושבחוקחובה

חולים,בתישלקבלהביומניהרישומיםהתיעוד:סוגישנישלהמחשהלהלן,ג.
וביומניהחוליםבבתיהפתולוגיתהמחלקהביומניאישיים,מחלהסיכומיבגיליונות

ומשרדהבריאותמשרדרישומיואילוראשוניים;רישומיםמהווים-הקברותבתי
משרדידיעלזהבהקשרהמופקותהתעודותלרבות-ופטירותלידותבדברהפנים
משניים.רישומיםמהווים-הפנים

התיעודשלהראייתימשקלו.2

התיעוד,סוגיבשניראתה-הראיותלדיניכפופהאינהכידוע,אשר-הוועדהא.
מעמדהראשונילתיעודהוענקהדברים,מטבעזאת,עםממצאים.לקביעתנאותבסים

עלמשמעותיתבמידהעולהבאמינותו,ספקלהעמדתהדרושההראיהומידתמועדף;
המשני.התיעודשלבאמינותוספקלהקמתהדרושהזו

בתיעודהןהתינוקותשמותברישום-כאלההיוובפועל-שנפלושיבושיםב.
הראייתי,ובכוחוהתיעודשלבאמינותופוגעיםאינםהמשני,בתיעודוהןהראשוני
אוזהלאדםשבתיעודהרישוםבייחוסהקשורבכלשהערימובקשייםועניינם,

אחר.
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-כוזבמסמךהתיעוד:אמינותכנגדהטיעון.3
מזויףמסמך

לדובריעצמםשעשושונים,אישיםשלמפיהםנשמעההדרך,בתחילתא.
ממצאיםהקודמותהוועדותשתיסמכושעליוהתיעודכיטענה,המתלוננותהמשפחות

תיעודהינו-הנוכחיתהוועדהידיעלגםנאסףכמותוואשר-וקבורהפטירהשל
בו.הנקובבמועדלאואףהעורךלהיותשנחזהמיידיעלנערךשלאלאמור:מזויף,
שונתה-האמורהבמשמעותמזויףאינושהתיעודמשהסתבר-יותרמאוחרברם,

התינוקותבפטירתהמדברותהתעודותשלתוכנםכי,נטען"זיוף"ובמקוםהגישה
התעודותעלהחתומיםאלהידיועלאמתבזמןשנעשהכפישנעשהאף-כוזבהינו
מכוונת.ממסדיתחטיפהשלמעשיםלהסוותמנתעל-

מן-החטיפהטענתבבירורהעוסקהשלישיבחלקבהרחבהשיידון-זהבהקשרב.
שלגביומקרה,הוועדותמשלושתאחתאףידיעלאותרלאכאן:כברלצייןהראוי
חי.התינוקכאשרתינוקשלפטירההמשקףתיעודקיים

כהןיוסףהתינוקפרשיית.4

הוועדהאתלהטעות-ויחידאחד-ניסיוןנעשההוועדה,שלעבודתהבמהלך
לאהתינוקאותותינוקשלפטירתובדברתיעודשלקיומואףעלשבו,מקרהולהציג
הרשמיבתיעודכאמור־נפטרלאשמו,כהןיוסףתינוק,שאותוהטענהאתנפטר.
התינוקשלעניינוטופלשלפיומסמך,עלהוועדהאלשפנהמשפחהקרובסמך-

הוועדהידיעלנשלחהמסמךהמתועד.הפטירהלמועדמאוחרבמועדחי,כתינוק
-משמעיהחד-הבדיקהוממצאישראל:משטרתשלפלילילזיהויבמחלקהלבדיקה

הוועדה(.בארכיוןשמור)החומרמזויףמסמךהינוהאמורשהמסמךהוא

סיביליהמשפחתפרשיית.5

בכךבהתחשבהשלישי,שבחלקותשעהעשריםבפרקבהרחבהנדונהזופרשייהא.
שנעלמותינוקותשלבפטירתםהמדברהתיעודשלאמינותוכנגדשהטוענים

87



הפרטיםעיקריבהבאתנסתפקכאןעמדתם.להוכחתמוחצתראיהבהרואיםלהוריהם

בלבד.

בביתנפטרהקייםהתיעודפישעלמבניהאחדכיטוענתסיביליהמשפחתב.

אךבקבורתונוכחהיההמשפחהשאביאףעלוזאת,לאימוץ;ונמסרנחטףהחולים,

גופתו.אתמלזהותמה,משוםנמנע,

הוועדהבפניולהעידתלונהמלהגישבמכווןנמנעהאשר-המשפחהבנילטענת
התינוקשהאחלאחרשניםעשרותבידם,עלה-אחרתבדרךפעולהעמהלשתףאו

זרה.במשפחהמאומץכשהואבחיים,לאתרוהתיעוד,פיעלנפטר

אחיזה,המשפחהבנילטענתשאיןנמצאהוועדהחוקרישערכובבירורג.

השלישי.שבחלקותשעהעשריםבפרקבהרחבהמפורטיםוהממצאים
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עשרארבעהפרק

חוליםבתישאותר:התיעודעיקרי

פתיחההערות

I.הונחבארץלהוריהםהיעלמותםשענייןהתינוקות745מביןנאמר,שכברכפי
נעלמותינוקות500כ־הטבלאות(בקובץ3מס׳טבלה)ראההוועדהשולחןעל

6מס׳טבלה)ראההתינוקותמבתינעלמותינוקות200וכ־חוליםמבתילהוריהם

כפי-נעוץהמעברות,לתקופתביחסהמחנותתקופתשלייחודההטבלאות(.בקובץ
הוחזקו-המעברותמתקופתלהבדיל-המחנותשבתקופתבכך-הודגששכבר

-חוליםבבתיואשפוזםתינוקות;בבתיהמשפחתית,למסגרתמחוץהתינוקות
מעורבותם.וללאההוריםבידיעתשלאנעשה-למחנותשמחוץקרי:חיצוניים,

II.רשומותנמצאוהוועדה,חוקריידיעלשאותרוהחולים,בתישלבארכיונים
אמיןנמצא-איןכזווראיה-לסתורראיהבהיעדרבהן,הרישוםאשרמקוריות,
שלשמותיהםפיעלבעיקרון-לקבועלוועדהאפשרואלו,רשומותומהימן.

אותרו;שרשומותיהםהחוליםבבתיאושפזולהוריהםשנעלמומאלהמי-התינוקות
לאשפוזו,הסיבההייתהמהלרבותהחולים,בביתמהםאחדכלעםקרהמהוהעיקר,
אונפטרואםלושניתןהטיפולופרטימחלתומהלךלאשפוז,נשלחממנוהמקום
החולים(.ביתבלשון)ו״שוחרר"החלים

III.בהםואשרהוועדה,לחקירתהרלוונטיתבתקופהבארץשפעלוהחוליםבתיבין
חוליםבתימצוייםלהוריהם,שנעלמוהתינוקותמאוכלוסייתתינוקותוטופלואושפזו

פרטיים,חוליםבתיעירוניים,חוליםבתיחולים,קופתשלחוליםבתיממשלתיים,
כלשלהארכיוניםאתסרקוהוועדהחוקרייולדות.ובתיהדסהרשתשלחוליםבתי
החקירה.לפעילותרלוונטייםשנמצאוהחוליםבתי
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לארכיוניהםהייתהחולים,מבתילהוריהםשנעלמוהתינוקותבמספרבהתחשב.1¥

-ליולדותחוליםכבתיששימשואו-תינוקותאושפזושבהםהחוליםבתיאותםשל
בתישלתמציתימצגזה,בפרקיוצגלהלן,החקירה.לפעילותעליונהחשיבות
ארכיוניהםלאיתורעמלוהוועדהשלהחקירהגופיאשרלעניין,הנוגעיםהחולים
שנתגלו.בארכיוניםשנמצאהחומרולמיון

ממשלתייםחוליםבתי.1

אתששירתוממשלתייםחוליםבתי)א(כיתות:לארבעמתחלקיםאלהחוליםבתי

מטעםשפעללעולה,רפואי)שירותהשר״לשלחוליםבתי>םהאוכלוסייה;כלל
בתי>ג(העולים;מחנותבתוךוהופעלושהוקמוהבריאות(,משרדבשיתוףהסוכנות
ילדילרבותעולים,קלטומיוחדיםהסדריםפי)שעלממשלתיים־צבאייםחולים

למחלותאוילדיםשיתוקלמחלתכגון:מיוחדים,ממשלתייםחוליםבתי)ד(עולים(;
שחפת(.)לרבותמידבקות

כללייםממשלתייםחוליםבתיא.

תיעודיחומרנמצאבהםמסודרים,ארכיוניםקיימוהכללייםהממשלתייםהחוליםבתי

נמנים:אלהחוליםבתיעלרב.

החוליםכביתהרלוונטיתבתקופהשימש-בחיפה-רמב״םהחוליםבית(1)
הצפוניבחלקהשפעלוהעוליםממחנותמשפחותיהםובניעוליםהופנואליוהעיקרי

ארכיוןנשמרזהחוליםבביתועתלית.שמרעיןליד,ביתמחנותלרבותהארץ,של
הוועדה.לעבודהרבערךבעלחומרהמכילביותרמסודר

וכביתחוליםכביתשימש-)פוריה־שוויצר(טבריההממשלתיהחוליםבית(2)
מסביבשקמוהמעברותתושביהיוהעולים,מביןבוהמאושפזיםעיקרבאזורו.יולדות

מהארכיוןגדוליםחלקיםמצאוהוועדהחוקריהגליל.ואצבעשאןביתלטבריה,

שלו.
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שלאאףבלבדהחמישיםשנותאמצעעדפעל-אביבבתלהירקוןחוליםבית(3)
קבלתספריילדים.גםבואושפזוזאתבכלילדים,מחלקותפורמליבאופןבוהיו

המדינהובגנזךהשומרתלהחוליםביתבארכיוןאותרוזה,חוליםביתשלהחולים
הוועדה.לחוקרילעזרושימשו

הוועדהלעבודתהרלוונטיתבתקופהשימש-ביפודג׳אניחוליםבית(4)
העוליםמחנותמכלעוליםלאשפוז(,1949,1950בשניםהדבריםאמורים)ובמיוחד

ארכיונוהועברסגירתועםליולדות.חוליםביתגםשימשהחוליםביתהעולים.ובתי
גבולשעלוולפסוןהחוליםלבית־אותרממנוחלקשרק-החוליםביתשל

יולדות(.בבתיהמדברתבפסקהנוספים)פרטיםיםחולון-בת

השר״לידיעלהעוליםבמחנותשהופעלוחוליםבתיב.
לעולה(רפואי)שירות

מטעם)שפעלהשר״לידיעלוהופעלוהעוליםבמחנותשהוקמוחוליםבבתימדובר
חוליםבתיהוועדה,לחקירתנוגעשהדברככלהבריאות(.משרדעםבשיתוףהסוכנות

הרפואייםהארכיוניםוככלל,למעברות;ממחנותהמעברעםופורקונסגרואלה
הושמדו.אואבדואותרו,לאבמסגרתם,שטופלולחוליםהמתייחסים

לציין:ראויזאתעם

זהחוליםביתשלהרפואימהארכיוןחלק-שמרעיןבמחנההחוליםבית(1)
רקנותרוהוועדהולרשותאבדמכןלאחראךוב״מ;חוקריבפניבשעתוהוצג

שהגישה.הדו״חבעריכתוב״מ,אתשימשואשרהנתונים

שלחוליםבתישלושהפעלוזובמסגרת-לידביתבמחנההחוליםבית(2)
החקירהבתיקישרדהללוהחוליםבתישלהרפואייםמהתיקיםחלקכאשרהשר״ל;

וב״מ.של

תימןעוליגםהגיעוזהחוליםלבית-עתליתמעברבמחנההחוליםבית(3)
עתליתמחנהשלהפיכתועםהושמדזהחוליםביתשלהרפואיהארכיוןוילדיהם.
שבויים.למחנה
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עיןמחנותאשכולתושביאתגםלעתיםשימש־חנהבפרדסהחוליםבית(4)

בארכיוןשאותרהפטירותרישוםלמחברתפרטאבהשלוהרפואיהארכיוןשמר.

הסוכנות.

)במקור(צבאיים-חוליםבתיג.

במקורםשהיוהשומר(,>תלליטוינסקיותלהרופא()אסףסרפנדהחוליםבבתי(1)
ילדי-השר״ללביןבינםשהושגהסדרפיעל-בשעתואושפזוצבאיים,חוליםבתי

בבתילילדיםבמיטותהמחסורלנוכח-וזאתמתימן;עוליםילדיגםוביניהםעולים

האחרים.החולים

מאותוובערך;1949בדצמברלאשפוזילדיםלקבלהחלסרפנדהחוליםבית

השומר.תלהחוליםבביתגםלאשפוזילדיםנתקבלומועד

הרלוונטיתלתקופההמתייחסיםסרפנדהחוליםביתמארכיוןנכבדיםחלקים(2)
קבלתיומניזהבהקשרלציוןראוייםבמיוחדהחוקרים.לרשותועמדונמצאולחקירה,
משנת>החלהמוותשלאחרנתיחהויומניחולה,כרטיסיפטירה,תעודותחולים,

1950.)

חולים,קבלתיומניהכוללמסודר,ארכיוןנמצאהשומרתלהחוליםבבית(3)
נפרד(.)בארכיוןמוותלאחרנתיחותשלופרוטוקוליםמחלהסיכומיגיליונות

ומיוחדות(מידבקות)מחלותמיוחדיםממשלתייםחוליםבתיד.

שיתוק)לרבותמידבקותלמחלותהחוליםביתנמנים:אלוחוליםבתיבין(1)

עמארבדיר-שחפת<)לרבות־ריאהלמחלותהחוליםוביתכץ;בפרדסילדים(
)איתנים(.

ואילוהשומר,תלהחוליםבביתנמצאכץפרדסהחוליםביתשלהארכיון(2)
בבארנפשלחוליהחוליםביתבמחסןאותרעמאר,דירהחוליםביתשלהארכיון

יעקב.
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-בשחפתלמלחמההליגהשלהארכיוןלציוןראויריאה,למחלותבהקשר(3)
חוקרילרשותשעמד-קטניםבמוסדותשטופלוחוליםעלערךרבמידעהכולל
הוועדה.

חוליםקופתשלחוליםבתי.2

אלההםהוועדה,לפעילותהרלוונטייםהחוליםבתישלהשנייההקבוצהא.
וביתתקווה()בפתחבילינסוןהחוליםביתכגון:הכללית,חוליםלקופתהשייכים
)בעפולה(.העמקהחולים

החוליםבבתי-ילדיםלרבות-עוליםאושפזולאככלל,המחנות,בתקופתב.
הביטוחולנוכחהמצבהשתנההמעברותבתקופתתקציב.מטעמיחוליםקופתשל

בבתיהמעברותתושביאתלאשפזהחלוחולים,בקופתלעוליםשניתןהרפואי
והעמק(.בילינסוןהחוליםבית)לרבותחוליםקופתשלהחולים

ערך,רבארכיוניחומראלה,חוליםבתישלבארכיוניםאיתרוהוועדהחוקריג.
המעברות.בתקופתלהוריהםשנעלמומהתינוקותחלקשלגורלםפיענוחאתשאפשר

הרלוונטיתמהתקופההארכיוןנשמרבילינסון,החוליםבביתכילצייןראויזאת,עם
בשלמותונמצאלאהשמור,ארכיונואףעלהעמק,החוליםבביתואילובשלמותו,
הפתולוגית.המחלקהשלהתיעוד

עירונייםחוליםבתי.3

ביתעירוניים:חוליםבתיאביבובתלבחיפהפעלולחקירה,הרלוונטיתבתקופה
אלהחוליםבתיטיפלוככלל,אביב.בתלהדסההחוליםוביתחיפה;רוטשילדהחולים
ממחנותשהגיעועוליםגםטופלובשניהםכיהתבררזאת,עםבלבד.העריםבתושבי
חוליםבתישלבארכיוניםהסתייעוהוועדהחוקרימתימן.עוליםלרבותהעולים:

ונגישים.מסודריםשנשמרואלה,
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הדסה(שלהחוליםבתי)לרבותפרטייםחוליםבתי.4

הבאים:החוליםבתינמנואלה,חוליםבתיבין

העיןראשהדסהא.

הדסהידיעלוהופעלהעין:בראשתימןעוליבמחנההוקםזהחוליםבית(1)

זהבהקשרשנעשומיוחדיםהסדריםפיעלירושליםהדסההחוליםביתשלכשלוחה

העין.בראשהעוליםמחנהסגירתעד,1951שנתעדפעלזהחוליםביתהשר״ל.עם

הוועדהחוקריידיעלואותרלסוכנות,הועברזהחוליםביתשלמארכיונונכבדחלק

רבות.בושנעזרו

עלשהופעל-זהחוליםביתשלארכיונובירושלים:צדקשעריהחוליםבית(2)
לעבודתמשמעותיחומרבואיתרוהוועדהוחוקרינשמר-פרטיתעמותהידי

הוועדה.

יולדותבתי.5

הקשורבכלרבמידעהוועדהלחוקריסיפקולהלן,המפורטיםהיולדותבתיארכיוני
לידתם.לאחרסמוךלהוריהםשנעלמותינוקותשללגורלםובמיוחדלידהלמועדי

היולדות:בתיואלה

צהלון()לימיםביפודג׳אניחוליםביתא.

בתקופהפעילהיה-וליולדותלילדיםממשלתיחוליםכביתשפעל-זהחוליםבית
הועברוארכיונוהשמוניםבשנותנסגרהחולים,ביתהוועדה.לעבודתהרלוונטית

חלקיתיעודוולפסוןהחוליםביתבארכיוןמצאוהוועדהחוקריוולפסון.החוליםלבית

הוועדה:לעבודתהרלוונטיותבשניםדג׳אניהחוליםביתשללפעילותובקשרבלבד
חולים.וכרטסתלידהיומני
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והרישומיםוב״מ;חוקרילרשותבשעתועמדזהחוליםביתשלהארכיוןכייצוין,

הוועדה.חוקריאתהםגםשימשוידםעלשנעשו

)חדרה(ברנדייסיולדותביתב.

ושירת,השר״לידיעלהופעל-אחדחלקלשניים:מחולקהיהזה,יולדותבית(1)
-שניחלקחנה:ופרדסשמרעיןליד,ביתהעוליםממחנותהיולדותאתהיתר,בין

ביתשלהארכיוןשלרובוחולים.קופתמטעםהמקומיתהאוכלוסייהאתשירת
שעמדהארכיוןשלחלקאותוהושמד.-העוליםאתגםכאמורששירת-היולדות
היולדות;בביתאשפוזעבורלתשלוםלחשבונותהצטמצםהוועדה,חוקרילרשות
המדינה.בגנזךאותרוואלה

לביתהמתייחסארכיוניחומרגילההוועדה,חוקרישלמיוחדמאמץכייצוין,(2)
)יומן(,לידותספרהתגלוכךהקודמות.הוועדותלרשותעמדשלאזה,החולים
שלחלקייםורישומים;1953מאיעד1952מיוניהחוליםבביתשאירעולידותהמתעד
החולים.בביתשהתרחשולידותדיווח

בטבריההסקוטיהחוליםביתג.

הוועדהלעבודתהרלוונטיתבתקופהידו.עלוהופעללמיסיוןשייךזהחוליםבית
המעברותבתקופתבמסגרתואושפזושכזהובתוריולדות,כביתהחוליםביתשימש
לאהוועדהוחוקרינעלםזהחוליםביתשלהארכיוןהסמוכה.מהסביבהחדשיםעולים
לאתרו.הצליחו

ורחובותסבאכפרתקווה,בפתחליולדותחוליםבתיד.

גםאושפזובהםליולדות,חוליםבתיהמקומיותהרשויותקיימואלובמקומות<1>
המעברות.בתקופתבעיקרחדשות,עולות
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היולדותביתלגביבלבד:בחלקונמצאאלויולדותבתישלהארכיוניהחומר(2)

בפתחהיולדותביתלגביהרלוונטיות:מהשניםהלידותיומנינמצאו־סבאבכפר

לגביואילובו;שנולדוותינוקותיולדותכרטיסיהעירייהבארכיוןנמצאו-תקווה

לידה.יומניהחוליםביתבארכיוןנמצאו-ברחובותהיולדותבית

בחיפהליולדותחוליםבתיה.

-ליולדותפרטייםחוליםבתימספרהרלוונטיתבתקופהפעלובחיפה(1)
מבתיחדשים.בעוליםגםהיתרביןטיפלואשר-״בתר״״אימהות״,״מולדה״,

בקשרשהושגוהמידעכלשהם:ארכיוניםהצער,למרביתנותרו,לאאלהחולים
לשירותיהם.שנזקקועדיםשלמעדויותלרבותמשניים,ממקורותבאאליהם

נהריהיולדותביתו.

יותר,מאוחרהצפון.באזורהעוליםמעברותאתגםושירתהחמישיםבשנותפעל

ארכיוןשלהאריחלקנהריה.שלהכלליהממשלתיהחוליםבביתזהחוליםביתנטמע
-1950מהשניםבודדלידותיומןנותרהוועדהחוקריובידיאבד:היולדותבית
1951.

הדסהשלהחוליםבתי.6

העיןראשבמחנההדסההחוליםבית-אוזכרושכברהדסהשלהחוליםבתילצדא.
חוליםבתיזורשתשלבמסגרתהפעלו-אביבבתלהדסההעירוניהחוליםובית

בארוהדסהירושליםהדסהובהם:הוועדהלחקירתרלוונטיתשפעילותםנוספים,

שבע.

לעומתהוועדה.חוקריאתושימשונגישמסודרירושליםהדסהשלהארכיוןב.
שלסורוקהחוליםלביתשהפך-שבעבארהדסההחוליםביתשלהארכיוןזאת,
אבד.-היום
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אדוםדודמגןסניפירשת.7

באזוריםאדוםדודמגןארכיונילאיתוררביםמאמציםהשקיעוהוועדהחוקרי
למרביתברם,באמבולנסים.לשימושבקשרבמיוחדהוועדה,לחקירתהרלוונטיים

לקליטתבהקשראדוםדודמגןשללפעילותבקשרארכיוניחומרנמצאלאהצער,
ידיעלשהוגשוחלקייםלחשבונותפרטהוועדה,לחקירתהרלוונטיותבשניםהעלייה

.1950-1949השניםבמהלךלשר״לאדוםדודמגן

סיכום.8

חומרלאתרמנתעלמרוביםובילושמיוןאיתור,מאמציהשקיעוהוועדהחוקריא.
בתקופהמתימןהעוליםשלהתינוקותלאוכלוסייתשהתייחסרפואיתיעודי

שלהרפואיהתיעודכללאהלבולמגינת-שנמצאהחומרלחקירה.הרלוונטית
מידעסיפק-נשמרהאמורההתינוקותבאוכלוסייתשטיפלוהרפואייםהמוסדות

והקיםלהוריהםשנעלמוהתינוקותמאוכלוסייתהאריחלקשללגורלםבאשראמין
רקעעללהוריםדיווחבאידבר,שלבעיקרונעוצה,ההיעלמותכילמסקנההבסיסאת
בבתיאושפזואותינוקותבבתיששוכנוהתינוקותלביןבינםהקשר""ניתוקשל

אמתבזמןלהוריםדווחשלאלכך-ראשיתאלה:לשנייםגרםהאמורה״נתק״חולים.
-שגיתהוריהם:בנוכחותשלאנקברוואלהתינוקות,בבתיתינוקותשלפטירתםעל

ולאחוליםבבתישהחלימוותינוקות,תינוקותבבתיביקוריםללאשנותרותינוקות
"נטושים"להפוךהיועשוייםלאתרם,היכולתאיבשללהוריהםלהחזירםדרךנמצאה

לאימוץ.מזדמנתלמסירהאפשרייםומועמדים

כייצויןלאאםשלמהתהיהלאהרפואיבמישורתיעודלגילויהמאמץתמונתב.
קופתשלבארכיוןגםהחוקריםפעלוזה,בהקשרשנעשההכוללהמאמץבמסגרת
הכלליתהחוליםקופתהמעברות,שבתקופתבכךבהתחשב-וזאתהכללית;חולים
שלאינטגרלילחלקשהפכולעולים,בריאותשירותישסיפקהמרכזיהגורםהיתר,
האוכלוסייה.כלל

כלליתסקירההינההחולים,בבתיהחקירהפעילותבדברלעילהמוצגתהסקירהג.
מאמציבדברבלבדבסיסימושגהדו״ח,לקוראלתתהסקירה,שלתכליתהומסגרתית.
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בתקופתהתינוקותלאוכלוסייתהמתייחםהרפואי,התיעודלאיתורשהוקדשוהחקירה

המעברות.ובתקופתהעוליםמחנות

מרביתשלגורלםלחשיפתשימשאשרהרפואיהתיעודיהחומרכאמור,ד.

לכלהרלוונטיהמידעופרטיהוועדה",ב״ארכיוןמצוילהוריהם,שנעלמוהתינוקות

אחתלכלהמיועדיםהאישייםבמכתביםמצוייםהתברר,שגורלםהתינוקותמןאחד

ילדיהן.היעלמותעלשהתלוננומהמשפחות
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עשרחמישהפרק

קברותבתישאותר:התיעודעיקרי

פתיחההערות

I.עוליםשלבתינוקותשטיפלוהחוליםבתיבארכיונישנמצאהתיעודלצד
קדישאחברותגופישלארכיוניםנבדקוהמעברות,ובתקופתהמחנותבתקופת
האמורות.התקופותבשתיהארץברחבישפעלוהקברותבתיונסקרו

מאמצישלכלליתבהצגההוועדהתסתפק-החוליםבתילגביכמו-כאן
יסודיותואתהמאמציםהיקףאתלהמחישמנתעל-וזאתזה,בתחוםהחקירה
מידעפיסתכללאתרבמגמה-חבריהידיועל-הוועדהמטעםשנעשההחיפוש
להוריהם.שנעלמוהתינוקותשלגורלםבדבראפשרית

II.משרדידיעלשהוצאוקבורהרישיונות■היתר:ביןכוללים,שאותרוהארכיונים
מקורייםקבורהויומנימשני(,)תיעודהפטירהעלרפואידיווחפיעלהבריאות,
-מצויןבהםראשוני(,)תיעודקדישאחברותידיעלשנערכווכרונולוגיים,רציפים
שלהתחייבויותנמצאוכןהנפטר.שלהקבורהמיקום-כללבדרךמפהללא

הקבורה.עבורלתשלוםהסוכנות

III.הוועדהחוקריידיעלאותרוהחקירהפעילותבמסגרתכילציין,ראויבמיוחד
רלוונטייםקברותבבתיבקבורהשטיפלוקדישא,חברותשלמקוריותרשומות
למחנותבסמוךשנמצאוהקברותבבתימדוברהמחנותבתקופתהוועדה.לעבודת
מאותםתינוקותאושפזושבהםהחוליםלבתיובסמוךתימןעולירוכזושבהםהעולים,
למעברותבסמוךשנמצאוקברותבבתימדובר-המעברותתקופתולגבימחנות,
ליושביהן.רפואישירותשנתנוהחוליםולבתי

99



האמורים,המסמכיםנשמרוהרלוונטייםהקברותבתיבכללאהצער,למרבית

-הקברותמבתיובחלקבלבד,חלקיבאורחהמסמכיםנשמרוהקברותמבתיבחלק
כלל.מסמכיםנמצאולא-פעיליםלהיותבינתייםשפסקוכאלהביניהם

פרטיםכולליםשאותרוהמסמכיםשל-יחסיתקטן-חלקרקזאת:גםזאת.1¥

בשלרבים,במקריםכאשרהקבורה,מיקוםשלומוסמךמדויקאיתורהמאפשרים
שבמסמכיםברישומיםאיןהקבורה,למקוםאחרבר־קיימאסימוןאומצבותהיעדר

הקברים.לאיתורמספקיםפרטיםלספקכדיהאמורים

רישומיםהיומניםמספקיםכשלעצמה,הקבורהלעובדתהקשורבכלזאת,עם¥.

המהוויםהקבורה,לרישיונותגםכאשרומהימנים:אמיניםמקוריים,ראשוניים

העבודההנחתלסתור,ראיהבהיעדרזה.בהקשרממשימשקלישמשניים,רישומים

בממצאיםהקבורה,רישיונותאסופותועלהיומניםעללסמוךניתןכיהיאהוועדהשל

לפטירתם.נוספתראיהבכךולמצואהנפטריםשלקבורתםבדברודאיים

כללבדרך-ראשונילתיעודאלהרישומיםמצטרפיםהמקרים,שלנכבדבחלק
משלימותזו,בדרךלקבורה.שהובאמישלפטירתועלהמעיד-חוליםמבית

החוליםבבתישאותרהתיעודשלואמינותומהימנותואתקדישאחברותרשומות

ולהיפך.

בבתילקבורהבקשרשאותרהתיעודשלכלליתסקירהזה,בפרקתוצגלהלן

העיקריים.הקברות

ועפולהחדרהנתניה,באזורקברותבתיו.

עירוןהקברותביתא.

העוליםמחנהלאוכלוסייתקברותכביתלחקירה,הרלוונטיותבשניםשימש(1)
מצבותבוומצויותבוקובריםשאיןרבותשניםמזהמוזנח,הקברותביתשמר.בעין

לילדים.המתייחסותבלבדבודדות

1950-1949בשניםכשנה,במקוםשעבד-הקברניםאחדשמסרהודעהפיעל(2)
סימון"ללאשמרעיןממחנהמתימןעוליםקבוצתידיעלבפועלנעשתההקבורה-
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"בלוויותלדבריושם".ופעםפהפעםעוקבות...בשורותלאסדר,ללארישום,וללא
4-3שלקבורהשבועכלמשפחה.בנישלליוויהיהלאלא.נשיםגברים...היו

שלט,רישוםכלהיהולאהארוןאתבחולכיסוהארון.עלשםהיהלאתינוקות,
הקברים".עלמצבה,

ליומןמצטמצםזה,קברותבביתשקוימההקבורהמפעילותשנותרהתיעוד(3)
מצוייםביומןקודמת(.ועדהידיעלשסומן)כפי״50״פנקסהנקראבודד,קבורה
ידיעלבוהרישוםנעשההנראהוככלא׳,שמרעיןמחנהמשוכנינפטריםשלשמות
המחנה.הנהלת

שנעלמותינוקותשלגורלםלפיענוחהאמורביומןנעזרוהוועדהחוקרי
להורים.

חנהפרדסהקברותביתב.

שמר.ועיןחנהפרדסתושביאתשימשוהואעירוןהקברותלביתצמודזהקברותבית
בשניםקדישא.חברהשלמקומייםמתנדביםידיעלנעשתהזהקברותבביתהקבורה

ככלומצבות.קבריםשופצוהיתרוביןהקברותביתשלחזותושופרההאחרונות
אתלהכשילבמטרהנעשולאהמצבותושיפוץהחזותשיפורהוועדה,שהתרשמה

העדהדובריידיעלשנטעןכפינחטפואלאנפטרולאשהתינוקותהטענהבירור
התימנית.

;1950שנתמשלהיהחלמקורייםקבורהיומנינמצאוהקברותביתשלבארכיון

לשנים-התבררהלאשזהותםאנשיםידיעל-משוחזריםקבורהיומניוכן
הרלוונטיות.לשניםקבורהרישיונותשלקבציםחלקית,נמצאו,כן.1950-1949

שיומניאףועלבלבדחלקיהיותואףעלזהבתיעודנעזרוהוועדהחוקרי
בהקשרנעשהלאהשחזורלוועדהשהתבררככלמשוחזרים.ודנם1950-1949

הרישומים.עוותושמא-כןעל-לחשושואיןההיעלמותלתופעת
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כרכורהקברותביתג.

ואדי;עוברהקברותביתבתוךחנה.פרדסשלמזההרחקלאיחסית,גדולקברותבית

שלקבריםהנראה,ככלוביניהם,-שלובתוואישניכרוהקבריםמןמבוטללאוחלק
השנים.במשךבשיטפונותנסחף-ילדים

ביתשירתהוועדהלפעילותהרלוונטיותבשניםפעיל.אינוהקברותביתכיום

הקברותביתשלהתיעודמןבסביבה.שפעלומלב״ןמוסדותאתבעיקרהקברות
רובם-נפטריםשלשמיתורשימהחלקיקבורהיומןהוועדה:חוקריברשותמצויים
במקום.שנקברו-מבוגריםהמכריע

מנשהשערהקברותביתד.

השייך-מלב״ןשלהחוליםבביתשנפטרואלהלקבורתשימשזה,קברותביתגם

למיקומן.תואםוהרישוםמצבותישבמקוםלו.בסמוךהמצוי-לג׳וינט

תינוקותבמקוםקבוריםשלאהעלתה,הוועדהחוקרישלמדוקדקתבדיקה

נעדרים.

חדרההקברותביתה.

אושפזובוברנדייס,היולדותמביתלנפליםגםקבורהמקוםשימשזהקברותבית
ליד.וביתשמרעיןחנה,בפרדסהעוליםמחנותמשוכנייולדות

הנפליםפרטיאתכוללוהואמדויק;אךחלקיזהקברותבביתשנמצאהתיעוד
הוועדה.לחקירתהרלוונטיתבתקופהבושנקברוברנדייסהיולדותמבית

עפולההישןהקברותביתו.

מסודרהקברותביתלחקירה.הרלוונטיתבתקופהפעילהיההקברותבית(1)
שנפטרוילדיםקבורתהיתר,ביןהמתעד,מקוריקבורהיומןנמצאהחוקריםוברשות
לחקירה.הרלוונטיתבתקופההעמקחוליםבבית
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משוכניילדיםלקבורתבקשררישומיםזה,ביומןמצאולאהוועדהחוקרי(2)
תקופה.באותהשנפטרוהעולים,מחנות

ציון(בן)שכונתנתניההישןהקברותביתז.

ליד,בביתהעוליםממחנותילדים-היתרבין-נקברוזהקברותבבית(1)
הוועדה.לעבודתהרלוונטיתבתקופהשנפטרו

הקברןאשתידיעלהושמדזה,קברותביתשללפעילותוהמתייחםהתיעוד(2)
משרדידיעלשהוצאוהרישיונותרקנותרוהוועדהוברשותמותו,לאחרהמקומי,
הקבורהבמיקוםסדראיןנמצאו,לאקבורהיומניזה.קברותבביתלקבורההבריאות

במקום.קבריםלאתרוקשה

שםנקברושלפיושילוטהנושאותחלקותמספרמצויותהקברותבביתכייצוין
מצבות.מספרמפוזרותהאמורותהחלקותבתחוםכאשרתימן;ילדי

לאיתור-קבורהברישיונותהוועדהחוקרינעזרוהאמור,הדבריםמצבאףעל
להוריהם.שנעלמותינוקותשלגורלם

יונהכפרהקברותביתח.

חוקריברשותליד.בביתהעוליםממחנותהנפטריםאתשימשזהקברותבית(1)
בביתשהייתההפעילותאתהמתעדיםקבורהויומניקבורהרישיונותמצוייםהוועדה

זהקברותבביתנתקיימהכימלמדות,הנסיבותכל.1953משנתהחלזהקברות
הקברות,מביתחלקיםכך.עלתיעודכלאיןברם,קודמות.בשניםגםקבורהפעילות
אין.זהבהקשרפורמליתיעודאךמצבות,ללאקבורהכשטחינחשבים

אחים,בקבריקבורהשלקשותטענותהועלוזה,קברותבביתלקבורהבקשר(2)

השמונים,בשנותקבעההדתותמשרדשלבדיקהועדתברם,ההלכה.פיעלהאסורה
קיימותאךאותר,לאהדתותמשרדשלהוועדהדו״חאחים.קברישםקיימיםלאכי

ועדה.אותהעבורהמשטרהידיעלבשעתושנגבועדויותזהבהקשר
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בקשר-קבורהרישיונותבמיוחד-שנמצאבחומרנעזרוהוועדה,חוקרי
להוריהם.שנעלמותינוקותשלגורלםלאיתור

תקווהאביב-פתחתלבאזורהקברותבתי.2

אביב()תלשאולובקרייתיצחקבנחלתהקברותבתיא.

בביתנמשכהוהפעילות;1949לשנתעדפעילהיהיצחקבנחלתהקברותבית(1)

תלשלקדישאחברהבאחריותבוצעההקבורההיום.עדהפעילשאול,קרייתהקברות
ואףקבורהרישיונותקבורה,יומנימסודרת,בצורהושימרהניהלהאשראביב;
נפלים.שלקבורהרישוםגםכולליםהקבורהאישוריפנימיים.קבורהאישורי

קבריםלאיתורהקשורבכלבעיהקיימתוהשמור,המסודרהרישוםאףעל(2)

שלוהימצאותןבמקוםמצבותהיעדרבשלרבה,במידה-נראהכך-זאתבשטח.

הרישום.מןהמתחייבבמיקוםשלאמצבות

נקברו,-שאולשבקרייתבזההדבריםאמוריםובמיוחד-אלהקברותבבתי(3)
החוליםבבתישנפטרו-מתימןעוליםמשפחותשללרבות-ילדיםהיתר,בין

אביב.תלוהדסהכץפרדסדג׳אני,השומר,תלהאזור:שלהמרכזיים

בבתיהקבורהאתהמתעדיםהמסודריםברישומיםרבותנעזרוהוועדהחוקרי(4)

אלה.קברות

תקווה()פתחבסגולההקברותביתב.

ואישוריקבורהרישיונותקבורה,יומניהכוללארכיוןובומסודרקברותבית(1)

קברים,שיפוץבמסגרת.1947משנתהחל-אמתומזמןמקורייםכולם-קבורה

הנפטריםשמותכאשרמצבות;נמצאולאשבהםקבורהבאזוריבטוןרצועותנוצקו

היציקה.גביעלמופיעיםהרישום,פיעלבמקוםשנקברו
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לפיוהכוזב,הרישוםהונצחזובדרךכילטענה:בסיסשימשההבטוןיציקת
מההוריםנמנעזובדרךוכילהוריהם:שנעלמומאלהתינוקותבמקוםכביכולנקברו

לאוכןסימוכין;נמצאולאזולטענהתוכנם.אתלבדוקמנתעלהקבריםאתלפתוח
יציקתאתשליוותההכנהובכוונההרישומיםבמהימנותספקהמטילדברנמצא
הבטון.

עשרה1996שנתבשלהיזהקברותבביתנפתחוהנעדריםמשפחותביזמת(2)
הרישומיםבאמיתותתומכיםבקבריםשנמצאוהממצאיםבדיקתותוצאותקברים:

השלישי(.בחלקמצויהקבריםלפתיחתבקשררחב)דיוןאלהלקבריםהמתייחסים

ממחנותילדיםוכןהעין:בראשהעוליםממחנותילדיםנקברוזהקברותבבית
כץ.ופרדסהשומרתלשבסביבה:החוליםבבתישנפטרואחרים,עולים

פעילהיהלא־שבסגולהמזהלהבדיל-העיןראששלהקברותביתכייצוין,
הוועדה.לחקירתהרלוונטיתבתקופה

בירושליםהקברותבתי.3

פתיחההערת

חברהעדתי:בסיסעלקדישאחברותמספר-ופועלות-פעלוירושליםבאזור
חברהפועלתבמקבילועוד.אשכנזיתפרסית,כורדית,תימנית,ספרדית,קדישא
הרובאתקיימה1954-1949הוועדהלחקירתהרלוונטיותשבשניםכללית,קדישא
גישההייתהלאזו,שבתקופהמשוםזאתבירושלים.שנעשוהקבורותשלהמכריע

המנוחות.בהרתמורתןחלקותהוקצווטרםהזיתיםבהרהעדתיותלחלקות

בשניםמשלהקבורהפעילותבירושליםקיימהלאתימניתקדישאחברה

1951בשנתמשלהקבורהבפעילותהחלהספרדיתקדישאחברהואילו:1954-1949

חברהשלפעילותההתמקדההוועדה,לחקירתהרלוונטיותבשניםהמנוחות.בהר
ירושליםפרוזדורשלוביישוביםבמעברותשנפטרואלהבקבורתספרדיתקדישא

הוועדה.חוקריברשותמצויאלה,נפטריםשלחלקייומןגופה.וירושלים
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ידיעלבעיקרההקבורהקוימההוועדהלחקירתהרלוונטיתבתקופהכינראה

קבורה.אישורישלומסודרתמלאהמערכתשמרהוזוכללית;קדישאחברה

באדרבשיח׳הקברותביתא.

ירושליםאוכלוסייתאתשימש-סאקרלגןבצמודהמצוי-זההקברותבית(1)

מצבותהקמתשלמבצעזהקברותבביתקויםמכבר,לאהשחרור.מלחמתבתקופת
בנישלכעסםאתבשעתועוררהמבצעכללית.קדישאחברהרישומיפיעלבטון

סימניםטושטשוזובדרךכיסברואשרילדיהם,היעלמותעלהמתלוננותהמשפחות
נמצאהלאזהלטיעוןברם,כוזבים.הרישומיםכיבאמצעותםלהוכיחהיהשניתן
בראיות.אחיזה

ירושלים.והדסהאיתניםהחוליםבבתישנפטרותינוקותנקברוזהקברותבבית(2)
שנעלמותינוקותשלגורלםלחשיפתכאמור,שנמצאוברישומיםנעזרוהוועדהחוקרי

להוריהם.

המנוחותבהרהקברותביתב.

והרישומיםהקבורה.1950שנתמאזזהקברותבביתמתנהלתהקבורהפעילות(1)
הכולליםקבורה,אישורימצוייםהקברותביתובארכיוןמסודרים;אותההמלווים
ומיקום.תשלוםהנפטר,זהותהפטירה,סיבתרבים:פרטים

נפליםשלגורלםלחשיפתזה,קברותביתשלברישומיםנעזרוהוועדהחוקרי(2)
להוריהם.שנעלמווהפרוזדורירושליםמאזורוילדים
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הדרוםבאזורהקברותבתי.4

לציוןבראשוןהקברותביתא.

יומןמצויהוועדהברשותמקומית.קדישאחברהידיעלמנוהלהקברותבית(1)
בידיעלהלאהצער,למרביתברם,הקברות.בביתהקבורהלפעילותהמתייחםקבורה

איתרוהוועדהחוקריזאת,עםיחדמי.ידיועלהיומןנערךמתילבררהחוקרים
העירייה.ידיעלבשעתושהוצאוקבורה,רישיונותשלאסופה

בביתשנפטרוכאלהגםזהקברותבביתנקברולחוקרים,שהגיעהמידעפיעל(2)
רביםגבישעלבכךבהתחשבברם,וילדים.תינוקותלרבותהרופא,אסףהחולים

זיהויסימנינושאשאינוקבורהיומן-שנמצאוהתיעודמצבותמצויותלאמהקברים
מלאהתמונהלקבלניתןלאוחלקי,דלהינו-קבורההיתרישלעירוניתואסופה
במקום.שנקברואלהשלזהותםבדברומדויקת

שקוימהלפעילותבקשרשנמצאהחלקיהחומרסייעזה,דבריםמצבאףעל(3)
תינוקות.מספרשלהנטענתהיעלמותםנסיבותלפיענוחזהקברותבבית

ציונהבנסהקברותביתב.

בקשרהבריאותמשרדידיעלשניתנוהקבורהרישיונותמצוייםהוועדהברשות
חוקרימקומית.קדישאחברהשניהלההקבורהיומןוכןזה,קברותבביתלקבורה
שלהיעלמותםלפיענוחלסייעהעשוייםפרטיםאלהברישומיםמצאולאהוועדה,
והנעדריםהמקומית,והמעבדההמקוםתושבירקבמקוםנקברוכיונראהתינוקות,

ביניהם.נמניםאינם

ובשערייםברחובותהקברותבתיג.

המקום.מבנינפטריםלקבורתככלל,שימש,שערייםשלהקברותבית(1)
בדיעבד.נעשההואגםהנראהוככלדל;תיעודנותרזהקברותביתשלמפעילותו
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עלהונחשעניינםלנעדריםהמתייחםרישוםזהבתיעודמצאולאהוועדהחוקרי
הוועדה.שולחן

לאהוועדהלעבודתהרלוונטיותבשניםברחובותהקברותביתשללפעילותו(2)

סמךעלממוחשברישוםנערךמצבות.איןשניםמאותןרביםובקבריםתיעוד;נמצא

ביותר.חלקירישוםהדברים,מטבעזהו,אךבמקום;הקיימותהמצבות

עלנחקרתשהיעלמותםלתינוקותהמתייחסיםפרטיםגילתהלאהרישוםבדיקת
הוועדה.ידי

זהקברותבביתשקבוריםלהנחהאחיזהישהוועדה,שברשותהמידעפיעל

מאוחרותבשניםקפלןהחוליםבביתשנפטרוילדיםרחובות,יולדותמביתנפלים
לאורישום,תיעודבהיעדרהרופא.אסףהחוליםבביתשנפטרוילדיםשגםואפשר
האחרונה.האפשרותאתלבדוקניתן

בגדרההקברותביתד.

הקבורהיומןמצויהוועדהברשותמקומית.קדישאחברהבידימנוהלזה,קברותבית

הנעדרים.מןתינוקותבמקוםנקברולאכיהעלתההוועדהחוקריבדיקתבמקום.

שבעבבארהקברותביתה.

שלהמקוריהקבורהיומןמקומית.קדישאחברהידיעלמנוהלהקברותבית(1)
חלקיהיומןמשוחזר.חלקיקבורהיומןרקמצויוכיוםוהושמדהתבלההקברותבית
הוועדה.לעבודתהרלוונטיתהתקופהכלאתמכסהואינו

המעברותמתושביעוליםגםבמקוםקבוריםהוועדה,שברשותהמידעפיעל<2)

ביתפעילותשלהחלקיהרישוםבשלברם,.1953-1951בשניםשבעבאראזורשל

לאשנים,באותןבמקוםשפעלהדסההחוליםביתארכיוןאיתוראיולנוכחהקברות
זה.קברותבביתבשעתושנקברואלהשלומדויקתשלמהתמונהלקבלניתן
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יעקב-בנימינהחיפה-זכרוןבאזורהקברותבתי.5

דוד()מחנהבחיפההקברותביתא.

וחברהאשכנזיתקדישאחברההוועדהלחקירתהרלוונטיותבשניםפעלובחיפה(1)
כיהעלתהובדיקתומסודר;תיעודמחזיקהאשכנזיתקדישאחברהספרדית.קדישא

בתיעודהיאאףמחזיקהספרדיתקדישאחברהלוועדה.לסייעהעשוירישוםבואין
לקוי.והסימוןמסודרתאינהבשטחהקבורהברם,פניו,עלמסודר

עדותבנינפטריםשללקבורתם-נראהכך-אחראיתספרדיתקדישאחברה<2>
המעברוממחנהבחיפההחוליםמבתילקבורהשהועברותימניםכוללהמזרח,

אלאקברים,מסומניםלאשנתייםגילעדלילדיםוילדים.תינוקותלרבותבעתלית,
תינוקות".כ״חלקתהמסומנתחלקהישנה

קדישאחברהשללטיפולההנתוןבשטחהנעשהאתהמאפייןהסדראילעומת(3)
ולאומסודרים;מלאיםידהעלשבוצעהלקבורההמתייחסיםהרישומיםספרדית,
באמינותם.ספקלהטילעילהנמצאה

בעתליתהקברותביתב.

חוקריבבדיקתשהתבררוכפימקומית,קדישאחברהידיעלמנוהלהקברותבית
במקום.תימןעולישלילדיםקבורתעלהמעידיםרישומיםנמצאולאהוועדה

ובבנימינהיעקבבזכרוןהקברותבתיג.

המקום.תושביאתרקהוועדה,לחקירתהרלוונטיתבתקופהשימשו
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הצפוןבאזורהקברותבתי.6

)הישן(בנהריההקברותביתא.

קבורהליומןפרטבתחומו,שנעשתהלקבורהנאותתיעודואיןמוזנח,קברותבית
היוצריכיםהוועדהחוקרישברשותהמידעפיעלאמת(.בזמן)שנערךמאודחלקי

בכךבהתחשבברם,נהריה.החוליםבביתשנולדונפליםזהקברותבביתלהיקבר

ניתןלא-הוועדהלחקירתהרלוונטיתהתקופהמןהחוליםביתרשומותאותרושלא
זו.אפשרותלבחוןהיה

בצפתהקברותביתב.

שהגיעהמידעפיעל-לקבורההועברובצפת,ויצ״ובמוסדשנפטרותינוקות

בחיפה.הקברותבבית-הוועדהלחוקרי

)הישן(בטבריההקברותביתג.

טבריהמתושבינפטריםנקברוזה,קברותבביתמקומית.קדישאחברהידיעלמופעל

הסקוטיהחוליםביתפוריה,החוליםבביתשנפטרואלהוכןשבסביבה;והמעברות

המיסיון.שלהחוליםובית

-שישנובמקוםהחלקותסימוןרבות,מצבותבוחסרותמוזנח,הקברותבית
לחקירתהרלוונטיתהתקופהמןלקבורההמתייחסשהרישוםונראהומשובשלקוי

המצבות.פיעלמשוחזרהוועדה
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המרכזבאזורהקברותבתי.7

יעקבבבארהקברותביתא.

בו,נקברוהוועדהחוקרישברשותהמידעפיעלמקומית.קדישאחברהידיעלמנוהל
עלהוצבולאמצבותיעקב.ובארהרופאאסףהחוליםבבתישנפטרוילדיםהיתר,בין

יותרולאהילדיםשלהקבורהאזורעללהצביעיודעיםהמקוםועובדיהילדים,קברות
שגםואפשרפיתוחעבודותזהקברותבביתבוצעוהאחרונותהשניםבמהלךמכך.
נעלם.ה״אזור"סימן

לחקירתהרלוונטיתבתקופהזהקברותבביתהקבורהפעילותשלישירתיעוד
הרופאאסףהחוליםבביתשנפטרוילדיםקבורתעלוהמידענמצא,לא-הוועדה
תשלוםחשבונותשלברישוםהיתר,ביןמצוי,זה,קברותבביתלקבורהוהובאו
קדישא.חברהידיעלהדתותלמשרדשהוגשו

לעו״ד-בחברהחבריםלדברי-נמסרקדישאחברהשלהמקוריהתיעוד
הוחזר.ולאקבורהעבורחובותגבייתלצורךהתבררה,לאשזהותו

והדבראבדו,יעקבבבארהחוליםביתשלהמקוריותהרשומותגםכייצוין,
הקברות.ביתשלהתיעודהיעדרשיוצרלקשייםמוסיף

ברמלההקברותביתב.

מצויהוועדהלחקירתהרלוונטיתלתקופההמתייחםהקברותביתשלהקבורהיומן
תינוקותשלפרטיהםבומופיעיםשלאמסתבר,היומןבבדיקתהחוקרים;ברשות
הוועדה.שולחןעלהונחשעניינם

בהרצליההקברותביתג.

ממעברתנפטריםשלקבורהיומןאותרזה,קברותבביתהקבורהלפעילותבקשר
שולחןעלהונחשעניינםנעלמים.במקוםקבוריםשלאהעלתהובדיקתוג׳ליל;

הוועדה.
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ברעננההקברותביתד.

המקוריהקבורהיומןהחוקריםברשותמצויזה,עלמיןבביתהקבורהלפעילותבקשר

הוועדה.לעבודתהרלוונטיתלתקופההמתייחם

ממחנה-האחדילדים:שנישלהיעלמותםפתרוןהושלםזה,יומןשלבעזרתו
ג׳ליל.ממעברת-השנישמר:בעיןהעולים

סבאבכפרהקברותביתה.

זהמאזורונפטריםהוועדהלחקירתהרלוונטיתבתקופהפעילהיהלאזהקברותבית

בפתחסגולההקברותלביתהאמורהבתקופהלקבורההועברו-עוליםלרבות-

תקווה.
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עשרשישהפרק

בילדיםלטיפולמוסדותשאותר:התיעודעיקרי

פתיחההערת

ומידעתיעודהוועדהחוקריחיפשו-הקברותבתיולהבדיל,-החוליםבתילצד
בתקופתבילדים:לטיפולבמוסדותתימןעולישלתינוקותשלהחזקתםבדבר

הארץ,רחביבכל-ולאחריהמתימן:העוליםלריכוזיהסמוכיםבאזורים-המחנות
ממשפחותיהםשנותקותינוקותכיהייתה,החוקריםשלהעבודההנחתהמעברות.לצד
הגיעו-החלמה(לאחרההוריםאיתורבמתכוון)אישלאוביןבמתכוון)חטיפה(בין

אחרת.בדרךואםבאימוץאםסידור,להםשנמצאעדשםוהוחזקוהאמוריםלמוסדות
תיעודאחראצלםתרוהוועדהשחוקריהעיקרייםהמוסדותשלכוללתסקירהלהלן

ומידע.

ירושליםאביב/ויצ״ותלויצ״ו.1

שנתקבלוהתינוקותשלהמקורייםהאישייםתיקיהםאתאיתרוהוועדהחוקריא.
שנמצאו-אלהתיקיםירושלים.וויצ״ואביבתלויצ״ולמוסדותהרלוונטיתבתקופה
שעמדווהסיבותהרקעאתהיתרביןכוללים,-נאותהבצורהושמוריםמסודרים
ופרטיםבמוסדשההבהבתקופהבריאותומצבעלפרטיםהתינוק,שלקבלתובבסיס
במוסד.שהייתוסיוםלנסיבותבאשר

היתרוביןשוניםמטעמיםהאמוריםהמוסדותבשניהוחזקווילדיםתינוקותב.
נזקקוהתינוקות)כאשררפואייםמטעמיםמשפחתית,אוכלכליתמצוקהשלמטעמים
שלאחרלהבראהנזקקוהתינוקותכאשראו-אינקובטורמון:-מיוחדיםלמתקנים
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לבירור.ניתנתאינהשזהותםל״נטושים",והפיכהקשרניתוקשלמטעמיםאשפוז(,
יכולתאיבשלחוליםמבתיואםביקורים,הפסקתבשלתינוקותמבתיאםה״נטושים"

וחוקרילאימוץ;מיועדיםהדברים,מטבעהיו,מחלימיםלהחזרתהמשפחהאיתור

עובדותבידיהופקדאלו,ממוסדותבאימוץהטיפולזו.באוכלוסייההתמקדוהוועדה
ובאחיות.במטפלותנעזרוואלהסוציאליות

תיקיםנמצאו-שמותפיעל־אביבתלויצ״ושלהארכיוןבבדיקתג.

אלהבתיקיםהרישומיםהיעלמותם.עלתלונהשהוגשהלתינוקותהמתייחסים
-ה״נטושים״תיקיבדיקתאלה.תינוקותשלפטירתםעלהמעידבחומרמשתלבים
הוועדה.לחקירתרלוונטייםתיקיםגילתהלא-הביולוגיתהזהותחסרילאמור:

לויצפת/אומנה/שבתאיויצ״ו.2

תקופתובתחילתהמחנותבתקופתשהו,בוצפת,ויצ״ומוסדשלהארכיוןא.

מביתאשפוזלאחרלהבראהשהועברו-עוליםשללרבות-תינוקותהמעברות,

שאףבחיפהאומנהמוסדשלהארכיוןאותרלאכןנתגלה.לאבחיפה,רמב״םהחולים

שבתאימוסדשלהארכיוןזאת,לעומתחדשים.עוליםשלוילדיםתינוקותקלטהוא

ועמדבחלקואותר־לחקירההרלוונטיתבתקופהתינוקותשקלט־בחיפהלוי

ולאומנהצפתלויצ״והועברוהוועדה,לפנישנפרשהמידעפיעלהחוקרים.לרשות
שהגיעונותנת,והדעתרמב״ם;חוליםבביתאשפוזלאחרלהבראהרביםתינוקות

אלומוסדותשלהארכיוניםשלאיתורםלאיאחרות.בנסיבותגםתינוקותאליהם
בירורלענייןוהןלגווניהןהחטיפהטענותבירורלענייןהןמשמעותית,השלכה

עלומים.ונותרולהוריהםשנעלמותינוקותשלגורלם

חשבונותהוועדהחוקריגילוהסעד,משרדבארכיוןכייצוין,התמונהלהשלמתב.

הילדיםשלשמיפירוטובהםצפת,ויצ״ובמוסדעוליםילדיהחזקתעבורלתשלום

עלשהתלוננוכאלהנמצאולאהללו,הילדיםביןכאשרזה,במוסדאזששהו
החזקתבדברהוועדהברשותשהיהלמידעבכךשהיהמהאישורלבדברם,היעלמותם.

ערךבעלמידעהחוקריםשםמצאולאאשפוז,לאחרלהתאוששותבמקוםהילדים
החקירה.לקידוםממשי
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הסעדמשרדבארכיוןזהבהקשרשנמצאוהמסמכיםשבדיקתלהדגישראויעוד
לאאישייםפרטיםללאוילדיםקפדניתרישוםמדיניותנהגהצפתבויצ״וכימלמדת,
הסעד.משרדבאמצעותנעשתהזה,ממוסדלאימוץתינוקותמסירתוכינתקבלו,

יוםמעוןהעין:בראשויצ״ותינוקותבית.3

שהפך-במקוםנפתח,1950שנתבשלהיהעיןבראשהעוליםמחנותסגירתלאחר
שלבמתכונתפעלזהמוסדלתינוקות.מעוןהסעד,משרדבקשתפיעל-למעברה

אותר,לאזהיוםמעוןשלפעילותואתהמתעדהארכיוןהצער,למרביתיום.מעון
ערך.רבתיעודמהוועדהנמנעובכך

שוניםארגוניםופנימיות:יוםמעונות.4

ופנימיותמעונותבמעברותהוקמוהמחנותסגירתלאחרכייצוין,התמונהלהשלמת
גםואחרים.עובדותאמהותארגוןויצ״ו,וביניהםשונים,ארגוניםידיעללילדים

עובדותאמהותארגוןשלהמרכזי)הארכיוןנמצאולאאלומעונותשלהארכיונים
רלוונטידברבונמצאלאאךהוועדה,חוקריידיעלנסרקלבוןבמכוןהמוחזק
הוועדה(.לעבודת

א.ז.ע.-ריאותחולילילדיםהבראהבתי.5

-ריאותחולילילדיםהבראהבתישלושהבארץפעלולחקירההרלוונטיתבתקופה
בשםמיוחדתצדקהאגודתידיעלותופעלושהוחזקו-ובחיפהברמלהאביב,בתל
נמצא,לא-אביבבתלהיהבארץשמרכזה-האגודהארכיוןבצרפת.שמרכזהא.ז.ע.
ביתשלבארכיוןזאת,עםידה.עלשהופעלוההבראהבתיבארכיוניהדיןוהוא

רביםמסמכיםנמצאוהמדינה,בגנזךהבריאותמשרדובארכיוןיעקבבארהחולים
הוועדה.לעבודתהרלוונטיתבתקופהא.ז.ע.שלפעילותהעלהמעידים
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פרטייםמוסדות.6

שוניםבמקומותלחקירה,הרלוונטיותבשניםפעלולוועדה,שהגיעהמידעפיעל

כאלהגםוביניהםתינוקות,שהחזיקוקטנים,פרטייםמוסדותשלניכרמספרבארץ
ידיעלכאלהמוסדותהוחזקובחיפהכילוועדהידועלמשלכךלאימוץ.מיועדיםשהיו

במוסדותששהוהתינוקותביןוכירמב״ם,החוליםביתשלהילדיםממחלקתרופאים

נודעעודציבוריים.מקומייםגופיםידיעלמומנהשהחזקתםאסופיםגםהיואלו

להגיעהחקירהמאמציאךים;ובבתברקבבניזהמסוגמוסדותקיוםעללוועדה

פרי.נשאולאאלהמוסדותשללפעילותםבקשראחרותלרשומותאולארכיונים

הנוערעלייתמוסדות.7

-ונאסףשאותרתיעודפיעל-לחוקריםהתבררהסוכנות,ארכיוניסריקתבמסגרת
היא,ההתרשמותלאימוץ.לבקשותכתובתאחת,לאהיוו,הנוערעלייתשמוסדות

לאומוסדותיההמחלקהוכיהסעד,גורמישלבשיתופםנעשהאלובבקשותשהטיפול
עצמאי.באורחזהבענייןטיפלו
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עשרשבעהפרק

אותרשלאחיוניראשוניתיעוד

רביםמאמציםוהשקיעולוזקוקיםהיוהוועדהשחוקריראשוני,תיעודפריטי
אלה:בעיקרםהםבכך,הצליחולאאךלאיתורו

(1950-1949)העוליםמחנותהנהלותשלהארכיונים.1

לאמתימן,העוליםרוכזושבהםהעולים,מחנותהנהלותשלהמקורייםהארכיונים
ואותרו.שרדוממנושחלקיםהעין,ראשמחנותגושהנהלתארכיוןלמעטנמצאו;

שהרשומותהיא,־העיןראשבארכיוןהעיוןעלהסומכת-הוועדהחבריהנחת
בנושאיםפרטיםהיתר,ביןמשקפות,היואלה,בארכיוניםלהימצאצריכותשהיו

התינוקות,בתישלפעילותםומהם,המחנותאלהעוליםמשפחותתנועתהבאים:
במחנות,שהותםבתקופתהעוליםשלובמצבםהאישיבמעמדםשחלו"שינויים"

למחנה,ממחנההעברהאשפוז,קבורה,פטירה,לידה,נישואים,גירושין,לרבות
וכןהתינוקות,שבבתיבתינוקותלטיפולבקשרתלונותלרבותבתלונות,טיפול
היהואשרבמחנותהחייםאורחעלללמודהיהניתןמהםנוספים,אישייםפרטים

התינוקות.שלהיעלמותםתופעתעלאורלשפוךבכוחם

העוליםבמחנותשפעלוהתינוקותבתישלהארכיונים.2

במחנותמתימןהעוליםבריכוזישפעלוהתינוקותבתישלהמקורייםהארכיונים
כיספקואיןהמחנות,להנהלתכפופיםהיולאהתינוקותבתינמצאו.לאהעולים
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שלהאישייםהפרטיםאתהיתרביןהמתעדים,מינהלייםרישומיםבמסגרתםקוימו
שנשלחוהתינוקותשמותנלקחוכאלהמרישומים)שהריבהםששהוהתינוקות
מצבתאתמשקפיםכשהםוממנו,התינוקותביתאלהתינוקותתנועתואתלאשפוז(,

סגירתו.ביוםלרבותיוםמדיהתינוקותבית

העוליםבמחנותהמקומייםהחוליםבתיארכיוני.3
העין(ראשהדסה)למעט

ובביתשמרבעיןהמקומייםהחוליםבבתיהילדיםמחלקותשלהמקורייםהארכיונים
יעקב,ובבארחנהבפרדסהחוליםבתישלהארכיוניםנמצאולאוכןנמצאו,לאליד

להדגישיהיהמיותרהסמוכים.המחנותמןמתימןעוליםילדיאושפזושבהם
הוועדה.לעבודתערךרבמידעהכילואלהשארכיונים

פעיליםלאקברותבתישלארכיונים.4

שהפסיקוהקברות,בתישלהמקורייםהארכיוניםאתלאתרהצליחולאהוועדהחוקרי
בעיןהקברותבתיוביניהםהעוליםמחנותשלוסגירתםפירוקםלאחרפעיליםלהיות
-הדעתנותנתכך-בהםנקברואשריעקב,ובארלידביתכרכור,עירון,שמר,

)בתיבאזורשפעלוהרפואייםובמתקניםהסמוכיםהעוליםבמחנותשנפטרותינוקות
יולדות(.ובתיחולים

השר״לשלהחוליםבתישלהארכיונים.5

בהםשמצאווב״מחוקרילרשותבשעתועמדלפחותשחלקםאלה,ארכיוניםא.
פיעלבחדרה,יפההיללהחוליםלביתוב״מ,שלעבודתהבתוםהוחזרורב,מידע
חומרביעורמבצעבמסגרתהשישים,שנותבסוףכינראההבריאות.משרדעםסיכום
רקזהבהקשרנותרוהנוכחיתהוועדהולחוקריהללו,הארכיוניםגםבוערוישן

מבוטללאחלקארכיונים.באותםשהיההמידעעלהסומכיםוב״מרישומי
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זווהןהקודמותהוועדותשתיאחריהןשהותירוזוהן-העלומיםמאוכלוסיית
חולים,בבתילהוריהםנעלמו-הנוכחיתהוועדהשלהחקירהפעילותבתוםשנותרה
משמעותי.חללזהבהקשרהותירהשר״לשלהארכיוניםואבדן

ולפני־הוועדהשלעבודתהתחילתעםכיהעובדהלציוןראויהזהבהקשרב.
הרישומיםאתלשמריפההיללהחוליםביתנתבקש-הושמדוהיולדותביתשרישומי

והרישומיםכובדהלאזובקשהכלשהי,מינהליתתקלהמחמתהצער,למרביתאך,
הושמדו.

בילדיםלטיפולמוסדותשלארכיונים.6

ויצ״והמוסדותארכיונישללהיעדרםמיוחדתחשיבותישנאמר,שכברכפי)א(
הרלוונטיתבתקופהלוועדה,שהגיעהמידעפישעלבכךבהתחשבזאת,ואומנה,צפת

תימן.עולישלמעטיםלאתינוקותאלולמוסדותהגיעולעבודתה

-המרכזבאזורבילדיםלטיפולפרטייםמוסדותשלארכיוניםאותרולאכן>ב<
החמישיםבשנותקלטולוועדה,שהגיעומידעשבריפיעלאשר-ברקובנייםבת

עולים.שלתינוקותהמוקדמות

בחדרהברנדייסהיולדותביתשלהארכיון.7

שמדוברככלהוועדהלעבודתביותרהמשמעותייםהארכיוניםביןשנמנהזה,ארכיון
אותר.לאב״נפלים",
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עשרשמונהפרק

ומשניראשוניתיעודהממשלה:משרדי

פתיחההערת

ומשניראשוני-המרכזייםהציבוריהתיעודפריטישלכלליתסקירהתוצגזהבפרק
הפנים,במשרדיאותרואלהתיעודפריטיהוועדה.חוקריאתשימשואשר-

המדינה.ובגנזךוהרווחההעבודההבריאות,

הפניםמשרדו.

ואימוציםלידותפטירות,תיעודא.

מצויהוועדה,לחוקרידרוששהיההפניםבמשרדהמוחזקהתיעודשלעיקרו(1)
ואימוציםפטירותשלבתיעודהמחזיקההורדות,בגנזך-ראשיתהבא:במיקום

התושבים,מרשםשלבארכיון-שניתהתושבים(;ממצבת״הורדה״)המצריכים

לידותלרבותהתושבים,שלהאישיבמעמדשינוייםשוטף,באורחהמתעד
ופטירות.

למשרדופטירותלידותבדברהמקורייםהדיווחיםנשלחו,1955שנתעד(2)
למרשם-)ולמעשההפניםלמשרדוהלידותהפטירותעלדווחוממנוהבריאות,
עלהמקורייםהדיווחיםנשלחיםומאזזה,בהקשרהחוקתוקן1955בשנתהתושבים(.
החומרמועברהתושבים,במרשםעיבודלאחרהפנים.למשרדישירותולידותפטירות
ההורדות.•לגנזןבפטירותהקשור
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למרשםישירותלחקירההרלוונטיתבתקופההועבראימוצים,עלהדיווח
ההורדות.גנזךאתזהבהקשרלעדכןדאגוזההתושבים,

האוכלוסיןמפקדישלרשומותב.

שנאספוהנתוניםמן-השוטףהדיווחלצד-ניזוןהפנים,במשרדהתושביםמרשם
-השני;1948שנתבשלהישנערך-האחדהאוכלוסייה:שלכללייםמפקדיםבשני

המוקדמות.השישיםבשנותשנערך

בביקורם"מצאו"שלאהשניהמפקדפוקדיבהרחבה,השלישיבחלקשיובהרכפי
רשמושם,להימצאצריכיםהיוהרישוםפישעלהמשפחה,בניכלאתמשפחותבבתי

בעלתאחרתהערהאו"עזב"תושב")אולהיות"חדלכוללנית:הערההמפקדבמסמכי
זוהערהנפקד"(."לאאדםשאותוהעובדהאתלבטאצריכהשהייתהדומהמשמעות

הארץ""עזיבתשלעובדהכמשקפתהמתלוננותהמשפחותבניידיעלפורשה
למכשלהגרמהזוהערהאליה(.התכוונוולאחזולאההערהשלשמנסחיה)פרשנות

בחזקתכן,עלונותרו,התושביםממרשם"הורדו"לאאלהתושביםמבוטלת,לא
תעודהלקבלהיהעשויהפנים,במשרדבגורלםיותרמאוחרשהתענייןומי"חיים";
העובדהאתכמשקפתההוריםידיעלכאמור,שפורשה,האמורה,ההערהאתהכוללת

השלישי(.בחלקזובסוגיהרחבדיון>ראהלמדינהמחוץכלשהובמקוםחייםשהם

וממחושבממוכןרישוםג.

מרישוםמעברשלומורכבממושךתהליךהתושביםמרשםעברהשבעיםשנותמאז
אחריוהותירזה,מורכבתהליךממוחשב.לרישוםמכןולאחרממוכןלרישוםידני

בשלשנגרמולתקלותמיוחדתחשיבותלענייננו,כאשרמעטים;לאשגוייםרישומים
האוכלוסיןבמפקדאדםשל"עזיבתו"בדברוההערהופטירהלידהמועדיברישוםכך

השני.

עדכוןאיולצידןממוחשבלרישוםידנימרישוםהמעברהליכישהותירושגיאות
בנימדועבדקלאאישכאשרהשני,המפקדבעקבותהתושביםבמרשםהרישומים
"חדלואלהכיברישום)שהסתפקוהפוקדיםידיעלנמצאולא"חסרים"משפחה
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משרדידיעלשהוצאושגויותתעודותשלבבסיסןעומדות-תושבים״(להיות
החטיפהלטענותאחיזהבכךמוצאיםהנעדריםשלהמשפחותבני-וכאמורהפנים,

בהקשרונפתליגמליאלמשפחותשללהן)לפרשיותשנעלמוהתינוקותשלהממסדית
השלישי(.החלקראה-זה

סיכוםד.

לרשותהתושביםמרשםובארכיוןההורדותבגנזךהמצויהתיעודהעמדתלצד(1)
הממוניםמצדמלאפעולהלשיתוףוחוקריההוועדהחבריזכווחוקריה,הוועדהחברי
ככלוהבהרותהדגמותהסברים,מהםוקיבלוהפנים;במשרדהאמורותהרשומותעל

כאלה.שנתבקשו

תיקיםאלפיבבדיקתמרוביםוביקורתסריקהמאמציהשקיעוהוועדהחוקרי(2)
אתמקרובלהכירולמדוהתושבים;מרשםובארכיוןההורדותבגנזךאישיים

השינוייםרישוםאתהמדינהקוםשלאחרהראשונותבשניםשאפיינההבעייתיות
שגוייםרישומיםשגרמווהמכשלותהתקלותשלטיבןואתהתושביםב״מעמד"שחלו

אחיזה.חסריאו

הבריאותמשרד.2

ופטירותלידותרישוםא.

שלוחותיוריכזוכאמור,1955בשנתהחוקלשינויועדלחקירההרלוונטיתבתקופה
שנשלחוהמקוריות,והפטירההלידההודעותאתהבריאותמשרדשלהמחוזיות
בכתבכללבדרךנרשםהמידעכאשריולדות,ובתיחוליםמבתיכלל,בדרךאליהם,

החומרופטירות.לידותשל)יומנים(בספרים-זהותמספרירישוםוללא-יד
בשניםהועברשלוחותיו,עלהבריאותבמשרדזהבהקשרשהתרכזהתיעודי

בגנזךשפעלוהוועדה,חוקרילרשותהועמדושםהפנים,למשרד1956-1955
התושבים.ובמרשםההורדות
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קבורהרישיונותב.

ברם,קבורה.רישיונותבמתןגםבשעתועסקוהבריאותמשרדשלהמחוזיותהלשכות
החוקריםוברשותהארכיונים;חוקפיעלבוערוהרלוונטייםהרישיונותהעתקי

קדישא.חברותאצלשנשמרורישיונותרק-ככלל-מצויים

השר״לפעילותתיעודג.

לעולההרפואיהשירותבהפעלתהוצאות()מימוןמרכזישותףהיההבריאותמשרד

מטעמה.הגדולההעלייהבתקופתופעלהסוכנותידיעלבשעתושהוקם)שר״ל(,

ואףהעולים,במחנותמקומייםחוליםבתיוהפעילהשר״להקיםפעילותובמסגרת

המוסדותביןאדוםדודמגןשלבאמבולנסיםחוליםשלהסעותלשירותדאג
בתינוקותיהם.לרבותבעוליםשטיפלוהרפואיים

עודנעלם-לחקירהערךרבתיעודלהימצאהיהאמורבו-השר״לארכיון
ממנוגדוליםחלקיםלוב״טשהגיעהמידעפיועלוב״מ;שלעבודתהתחילתלפני

נשרפו.

השר״לבארכיוןשנמצאמתיעודהעתקיםהוועדהחוקריידיעלאותרוזאת,עם

תכתובתכולל:זהתיעודהמדינה.בארכיוןהבריאותמשרדשלהגניזהבמתחם
אשפוזיםעלממנוללמודוניתןלשר״ל,שהוגשולתשלוםוחשבונותסקירותכללית,

ומועדיהם.

והרווחההעבודהמשרד.3

כלליא.

-לחקירהרלוונטיתיעודלמצואהוועדהציפתהבשעתו(,הסעד)משרדזהבמשרד
)אובאימוץהבאים:בנושאיםבשעתושטיפלוהגופיםבארכיוני-ומשניראשוני
במימוןממשפחותיהם(;"מנותקים"שנותרובתינוקותלטיפולאחרסידורבמציאת
היהלא)כאשרחיצונייםחוליםבבתישאושפזו-ביולדותאו-בילדיםהטיפול
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במוסדותעוליםמשפחותשלתינוקותשלהחזקתםבמימוןאחר<;ממקורמימון
הקשוריםנוספיםובנושאיםאחר<;ממקורמימוןהיהלא)כאשרבילדיםלטיפול
באימותיהם.אובילדיםבטיפוללעזרה

אימוציםב.

לוועדהשסייעה-נחמנידרורהעו״דהפרקליטה,שללרשותההעמידהמשרד(1)
-לכךופרטלחקירה,הרלוונטיתבתקופהלאימוציםבקשרביותרחלקיחומר-

הינוהמשרדבארכיוןהוועדהחוקרילרשותשעמדהארכיוניהחומר-הצערלמרבית
משרדהיהשונים,ממקורותלוועדהשהגיעהמידעפיעלכאשרזאת,ביותר.דל

פתרוןומציאתהאימוץבפעילותמעורבלחקירה,הרלוונטיתבתקופההסעד,
הוריהם.עםקשרללאהעוליםבמחנותבשעתושנותרולתינוקות

ידיעלאותרהלאזומעורבותליוותהבוודאיאשרהתכתובתהצער,למרבית
הגיעולקיומה,הסימניםכאשרהוועדה,חוקרילפניהוצגהולאהארכיוןעלהממונים
אחרים.ממקורותהוועדהולידיעתלרשות

אתהסעדמשרדנציגיליווהוועדה,ברשותהמצויהחומרפיעללמשל,כך,
עלהלאזהבהקשרגםלמעברות.המעברעםהעוליםבמחנותהתינוקותבתיסגירת
שליוותההתכתובתאתהוועדה,חוקרישללעיונםלהעמידהמשרדארכיוןבידי

הסעדמשרדנציגשלאחדלדו״חבקשרהדבריםאמוריםבמיוחדזו.פעילותושיקפה
ילדים15סגירתובעתהעיןראשמחנהשלהתינוקותבביתנותרולפיו-שאותר-

הסעדמשרדבארכיוןלהשיגהחוקריםמאמציידועה.הייתהלאמשפחותיהםשזהות
הניבולאבגורלםעלהומההללוהילדיםשלזהותםאתלקבועשיאפשרתיעוד
פירות.

אחתלא-להיעשותהיהשניתןכלשעשוהפנים,משרדמעובדילהבדיל<2)
לחוקרילסייעמנתעל-חובתםממסגרתהחורגיםמאמציםהשקעתותוךמיזמתם
במשרדזהבענייןהוועדהפנתהשאליהםהגורמיםארכיוני,חומרבאיתורהוועדה
נרתמולאהוועדה,שלולטעמהידם;תחתשנמצאהחומרלהצגתהצטמצמוהסעד
הוועדהלחוקריממששלעזרהלהגשתהוועדהפנתהאליהםהסעדמשרדגופי

אלאנותרולאזהבמשרדשמורשבוודאינוסףארכיוניחומרובהשגתבאיתור
כך.עללהצטער
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עשרתשעהפרק

היהודיתהסוכנותגופישלותכתובתתיעוד

מרוכז-לחקירהקשורשהדברככל-ובחו״לבארץהסוכנותשלפעילותהתיעוד
חומרמיון,לאחרמועבר,לשםבירושלים,הציוניהארכיון-האחדארכיונים:בשני
הסוכנותבמחסניהמוחזקהמרכזיהארכיון-השניבצריפין;תחילהשרוכז

בצריפין.

הארכיונים.שניאתבקפידהסרקוהוועדהחוקרי

הציוניהארכיוןו.

לרשותהועמדהציוניבארכיוןשנאגרהסוכנותפעילותשלהארכיוניהחומרא.
עולים.בילדילטיפולהמתייחסתיעודשלבאיתורוהתמקדו,הוועדהחוקריהוועדה,
אתהמתעדחומר-האחדהבאים:התחומיםבשניחומרהחוקריםחיפשובמיוחד
עין-ארצההגיעםעםתימןעולישוכנושבהםהמחנותגושיבשלושתהחייםשגרת
התינוקות,לבתיהנוגעתיעודעלדגששימתתוך-העיןוראשלידביתשמר,

אימוצםלאשפוזם,הנוגעכלליתיעוד-השניולקבורה;לאשפוזהמשפחות,לתנועת
מחלקתבארכיוניהן)והכול,ובנוערבילדיםלטיפולבמוסדותהילדיםשלושילובם
אחרות(.רלוונטיותמחלקותשלבארכיוניהןוהןהקליטה

הנוער,עלייתשלארכיוניחומרשלהגניזהמתחםזה,בארכיוןנסרקבמיוחדב.
כןזו.מחלקהבשעתומעורבתהייתהשבהאימוץלפעילותהמתייחםחומרונתגלה
הנוער.עלייתמחלקתבקשרעמדהשעמםנוספים,גופיםשלארכיוניחומרנסרק

שלגורלםבבירורלסייעכדיבושהיהחומראלובסריקותנתגלהלאהצער,למרבית
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לאימוץ,הקשורבכלכישנמצאהחומרמלמדפניוועלעלומים;שנותרותינוקות

באורחפעלהולאזהבנושאשטיפלוהממלכתייםהגורמיםעםבשיתוףהמחלקהפעלה
בעלייתראולאימוץ,ילדיםאחרשתרומשפחותכייצוין,זאתעםונפרד.עצמאי

זה.בעניין"כתובת"הנוער

מתימןהעוליםמחנהמארכיוןחומרנתגלהזה,בגנזךהחקירהפעילותבמסגרתג.

נתגלהכןשמר.בעיןהעוליםמחנהשלהמינהלהמארכיוןשרידיםוכןהעין,בראש

כניסהויומןחוליםגיליונותשכללהעין,בראשהדסההחוליםביתארכיוןונסרקשם

אתשתיעדחומרכיהתברר,זאתלעומתרבים.נתוניםלחוקריםוסיפקושחרור
לביעורנשלח־נוספיםובמקומותחנהבפרדסשמר,בעיןהעוליםמחנותפעילות
והושמד.אביבבתלהמחלקהמארכיון

בתקופהשעסקוהסוכנותעובדישלאישייםארכיוניםזה,בגנזךנסרקועודד.
היתרוביןתימן,עוליקליטתלרבותהעולים,בקליטתהוועדהלעבודתהרלוונטית

אישיםשלוארכיוניהםקולמשהמרהסוכנותראשיושבשלארכיונוגםנסרקו

ניהול.תפקידיתקופהבאותהשמילאונוספים

צריפיןהסוכנות:ארכיון.2

המתעדארכיוניחומרשלמכליםאלפימאוחסניםבו"גולמי"בארכיוןמדוברא.

כמותלבדוקנאלצוהוועדהחוקריהיהודית.הסוכנותשלפעילותהתחומיכלאת

הושםמיוחדדגשכאשרמקוטלג";"בלתיארכיוניחומרשהכילומכליםשלעצומה

שלאישייםתיקיםנסרקוזו,במסגרתהנוער.עלייתמוסדותשלתיעודבדיקתעל
העוליםממחנותשהגיעוכאלהלאתרתקווהמתוךוהכולפרטני,באורחרביםחניכים

תימן.עולישל

שגרתאתהמתעדארכיוניחומרשללאיתורורביםמאמציםעשוהוועדהחוקריב.
החוליםבתיהתינוקות,בתישלתפקודםאת-ובמיוחדהעולים,במחנותהחיים

הצערלמרביתנפטרים.בקבורתשעסקווהגופיםהמקומייםהסעדגורמיהמקומיים,

ונזרקהשניםבמשךהתבלהחלקולאיבוד,הלךזהחומרשלרובוכיהתברר,
בתקופה-הנראהככלמינהליתטעותמחמת-לביעורנשלחוחלקולאשפתות,
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שלההנהלהפעילותאתהמתעדחומרכיהתבררלמשלכךהוועדה.כברפעלהשבה
סגירתו,לאחרהמחנהבשטחנטושבמבנהשניםבמשךשהוחזקשמר,עיןמחנה
בתלהקליטהמחלקתבארכיוןשהוחזקחומרואילודבר,שלבסופולאשפתותהושלך
שחוקרילכל,ברורלהיותהיהשצריךאףעללביעור1996בשנתנשלחאביב,
לו.ייזקקו-מאישנעלםלאמינויהשדבר-הוועדה

הסוכנות,פעילותאתשתיעדארכיוניחומרשלסריקתובמסגרתכייצוין,ג.
בתקופהשנוהלושונים,מוסדותשלארכיוניהםלסריקתמיוחדתלבתשומתהוקדשה

מוסדארכיוןלמשל,נסרק,כךהנוער.עלייתידיעלהוועדהלעבודתהרלוונטית
וניתןלחניכים,מעברכמוסדהיתר,ביןשימש,זהמוסדהדסה.בנווההנוערעליית
המוסד.שלהפעילותשגרתעלבוהמצוימןללמודהיה
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עשריםפרק

שוניםמקורותומשני:ראשוניתיעוד

המדינהגנזךו.

ידיעלומופעלמתוחזקוהואהממשלה;משרדירובשלארכיוניחומרמרוכזזהבגנזך
זה;גנזךעלמהממוניםמלאפעולהלשיתוףזכוהוועדהחוקריהממשלה.ראשמשרד

אתסרקו־הוועדהלעבודתרלוונטיחומרלאתרמאמץתוך-עבודתםובמהלך
הבאים:המשרדיםשלהגניזהמתחמי

וחומרעוליםלמחנותהקשוריםותכתובתתיקיםנתגלובה-המשטרהגניזתא.
וב״מ.שהותירה

הראשיהמשרדמפעילותרלוונטיתיעודנמצאבה-הבריאותמשרדגניזתב.

השר״ל.בפעילותהקשורוחומר

הוועדה.לעבודתרלוונטיחומרנמצאלאבה-הקליטהמשרדגניזתג.

רלוונטייםפטירהוהודעותאישייםתיקיםנמצאובה-הפניםמשרדגניזתד.
הוועדה.לעבודת

•על)פרטיםהוועדהלעבודתרלוונטיחומרנמצאלאבה-הדתותמשרדגניזתה.
הנהלתידיעלניתנוהוועדה,לעבודתהרלוונטיתבתקופההרבנייםהדיןבבתיאימוץ
הרבניים(.הדיןבתי

הוועדה.לעבודתרלוונטיחומרנמצאלאבה-הממשלהראשמשרדגניזתו.
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לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה.2

לסטטיסטיקההמרכזיתללשכהבשעתוהעבירהבריאותמשרדכישהתבררלאחר

לאתרמאמץנעשה-תינוקותשלפטירותהיתרובין־פטירותעלשוטפיםדיווחים
הושמדו.אלהדיווחיםכיהתבררהצער,למרביתברם,אלה.דיווחים

הכנסתארכיון.3

הרלוונטיתבתקופההחקירהבנושאהקשורהלפעילותבקשרהכנסתארכיוןבסריקת

פעילות)כגוןבנפרדידוברבהמאוחרתבדיקהמפעילותלהבדיל-הוועדהלעבודת

שלפניהוהקליטההעלייהועדתופעילותפארמרלפניההעידשבמהלכההפניםועדת
לתרוםכדיבושישחומרנמצאלא-השלישי(בחלקכמפורטסיביליהמרהופיע

הוועדה.לעבודת

הצעירהשומרארכיון.4

החומראתזהבארכיוןוסרקובדקוהוועדהחוקריחביבה.בגבעתמוחזקזהארכיון
עלייה.וקליטתחינוךלנושאיהמתייחס

מפ״םארכיון.5

זה,בארכיוןהוועדהחוקרישערכוהסריקהבמסגרתחולדה.בקיבוץמרוכזזהארכיון

בנושאיהעוליםממחנותדיווחים-יותרומאוחרמחאשד;שליחיםדיווחינתגלו

חינוך.

לבוןמכון.6

אמהותארגוןשללפעילותהמתייחסבחומרהתמקדהזה,בארכיוןהחוקריםעבודת

דלים.-כאןהחקירהמאמץפירותעובדות.
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מקומישלטוןגופישלארכיונים.7

השלטוןגופישלבארכיוניםמרוביםסריקהמאמציהשקיעוהוועדהחוקריא.
אתהמתעדבחומרבמיוחדהתמקדההסריקההחקירה.לנושאהרלוונטייםהמקומי
חומרלמצואהחוקריםציפוישם)הסעד(,הסוציאליתהעזרהגופישלפעילותם
חומרותינוקות;יולדותובמיוחדחדשיםעוליםוביניהםנצרכיםלאשפוזהמתייחם
המתייחםחומרוכןבמוסדות;והחזקהאימוץלרבותבמצוקהבילדיםלטיפולהמתייחם
קדישא.חברותשללפעילותן

עירייתירושלים,עירייתתקווה,פתחעירייתשלארכיוניהםנסרקוזו,במסגרת
ועוד.חיפהעירייתאביב,תל

בארכיוןלמשלכךבלבד.חלקייםכיאםפירות,הניבהזהבמישורהבדיקהב.
שפעלליולדותהעירוניהחוליםביתשלרפואיחומרנמצאתקווהפתחעיריית
רבקה״<;ל״ביתהימיםברבותהפךהחולים)ביתהוועדהלחקירתהרלוונטיתבתקופה
החוליםביתשלחוליםוקבלתכניסהיומנינמצאוחיפה,עירייתבארכיוןואילו

רוטשילד.העירוני

רלוונטיותמקומיותרשויותשלמבוטללאבמספרכינראההצער,למרבית
)השניםהוועדהלחקירתהרלוונטיתהתקופהמןארכיוניחומרנשמרלאלחקירה,

ארכיוןאתהוועדהחוקריסרקוכאשרלמשל,כך,המדינה(.קוםשלאחרהראשונות
העוליםלמחנההמתייחםרלוונטיחומרלמצואציפושם-העיןראשעיריית

ואילךהשבעיםמשנותבחומרמחזיקהארכיוןכיהתברר-העיןראששלולמעברה
קודמותלשניםהמתייחסשחומרלהניחישכיהסבירו,בדברוהנוגעיםבלבד;
הושמד.
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ואחדעשריםפרק

ועדיםמתלונניםשלעדות

העדיםשמיעת.1

נתוניםא.

בישיבותבעיקרון,-הוועדהשמעה5.3.1998ליוםועד3.7.1995מיוםהחל(1)
עדים.900כ־אליה,שפנוהנעדריםמשפחותבנישלעדותםאת-ופומביותפתוחות

שזומנועדים,100מ־יותרשלעדותםאת-דומהבמתכונת-הוועדהשמעהכן
ששמעההעדויותככלל,עדות.למסורבבקשהמיזמתםאליהשפנואוהוועדה,מטעם
מעורביםואישיםמשפחותבני-העדיםלשמיעתוהודפסו.פוענחוהוקלטו,הוועדה

כילהוסיף,יהיהלמיותרולאישיבות.258הוועדההקדישה-לענייןנוגעיםאו
אוהלים"."משכןעמותתמטעםוידאובמצלמתתועדוהישיבותככלל,

)דווקא(תימןעולישלילדיםשלבהיעלמותםמדברהוועדהשלהמינויכתב(2)
להיעלמותםבקשרגםתלונותהוועדהשמעהזאתעם>בלבד(.1954-1948בשנים

בנסיבותלהוריהםנעלמו-שהתבררכפי-)כאשראחרותמעדותתינוקותשל
עלהוועדההקפידהלאכןתימן(עולישלילדיהםלהוריהםנעלמושבהןלאלודומות

פעםולאדווקאהאמורותבשניםהתרחשההתלונותנושאהתינוקותשהיעלמותכך
התינוקותמןכשלישכיכאן,כבריצויןזהבהקשרהאמורה.התקופהמןחרגה

)עדותאחרותעדותבניהםהנוכחיתהוועדהשלשולחנהעלהונחשעניינםהנעדרים
היעלמםנסיבותבדברהוועדההגיעהאליהןהמסקנותוכיכלל(,בדרךהמזרח

תימן"."ילדישללהיעלמותםהמתייחסותבאלומשתלבות
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לוועדההפנייההיקףב.

(1>
וככלבציבור;ביותררחבפרסוםבשעתוניתןעבודתהולסדריהוועדהלמינוי

המתלוננותבמשפחותדחקוהתימניתהעדהשלציבורפעילילוועדהשידוע
דוכןעלבעצמםהציבורפעיליגםהתייצבוככלל,עדות.ולמסורלהתלונןלהתייצב,

תופעתבבסיסלפיהבתוכה,הרווחתהגרסהוכמציגיהעדהכנציגיושימשוהעדים
זה.בדו״חהמוצגתבמשמעותממסדית","חטיפהעומדתההיעלמות

פעילותוחסידיו;משולםהרבשלפעילותםרקעעלנעשההוועדה,שלמינויה(2)
קיבללוועדה,שהגיעוההדיםפיעליהוד.שלבטרגדיההצער,למרביתשהסתיימה,

עבודתההתקדמותבדברשוטףדיווח-ובחו״לבארץ-הואבאשרהתימניהציבור
באמצעותבעקיפיןוהןהתקשורתכליבאמצעותבמישריןהןוזאתהוועדה,של

מר-הברית)בארצותובחו״לבארץהתימניתהעדהפרנסימטעםופרסומיםמפגשים

נותרהשלאהיאהוועדהשלהתרשמותהגחום<.משהמר-ובקנדהגיאת,שמשון
מודעתהייתהשלא-להומחוצהבארץ-תימןמיוצאימעוניינתמשפחה

עקבהושלאהוועדה,למינוירקעשימשואשרוהמסעירות,הסוערותלהתפתחויות

עבודתה.מהלךאחר

אושזומנוהעדיםושמיעתהמתלוננותהמשפחותבניחקירתשנסתיימה<לאחר3)
שלבסיוםעל-התקשורתבכלי-לציבורהוועדההודיעהמיזמתם,ובאוהתנדבו
שבו-נאותבינייםזמןפרקשהותיר־במועדנקבהואףנוספות,תלונותקבלת
קיבלההאמור,המועדשחלףלאחרגםברם,נוספות.תלונותתתקבלנהלאשוב

הצריךלאבירורןכאשראוהצדקה,לכךנמצאהכאשרנוספות,תלונותהוועדה
שכברהחומרבסיסעללפוניםלהשיבהיהוניתןנוספיםחקירהבהליכיפתיחה
נאסף.

ממלכתיתחקירהכוועדת־הנוכחיתהוועדהשלמינויהשדברספקאין>א<(4)
ובמיוחד;1954-1948בשניםלהןנעלמושילדיהןהמשפחותכללידיעתהגיע-

הנחת-נאמרשכברכפי-זהדבריםבמצבתימן.עוליבמשפחותהדבריםאמורים
האמורהבתקופהלהןנעלמושילדיהןהמשפחותשכלהיא,הוועדהשלהעבודה

שתישלעבודתןתוצאותלרבות-ילדיהןהיעלמותבדברלהםשניתנוושההסברים

הוועדה.אלפנודעתן,אתהניחולא-הקודמותהוועדות
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מספרלפיהןהעדה,פרנסישלמטעמםשהושמעוהטענותמאתנונעלמולא>ב<
פנולהיעלמותםשבקשראלהעלמשמעותיתבמידהעולהשנעלמוהתינוקות

מהפגייהההימנעותכאשרהקודמות,הוועדותולשתיהנוכחיתלוועדהמשפחותיהם

להגיעהוועדותשלביכולתןבאי־אמוןנעוצההקודמותולוועדותהנוכחיתלוועדה
האמת.לחקר

כלשלהרכבןעלינו.מקובלתאינה-אחריםבהקשריםשציינוכפי-זועמדה
ועדתהינההנוכחיתהוועדהכאשרעצמו,בעדזהבענייןמדברהוועדותשלושת
מוטלתלהיותיכולהאינהשעצמאותושיפוטי,מעיןכגוףהפועלתממלכתית,חקירה
למעלהשלהיעלמותםדברהונחהנוכחיתהוועדהשלשולחנהשעלהעובדהבספק.

רחבלהדזכההנוכחיתהוועדהשלהקמתהדברכי-ראשיתמלמדתתינוקות,800מ־
שלביותרנכבדמספראצלכי-שניתמשפחות;שלכזהמספראליהשהביאביותר,

בעניינם.ממששלבירורלקייםהוועדהשלביכולתהספקנותרלאמשפחות

העדיםחקירת.2

עלנחקרו-בענייןונוגעיםמתלוננים-הוועדהבפנישהעידוהעדיםככללא.
בכירהפרקליטהזהבענייןסייעהמסוימיםבמקריםכאשרהוועדה;חבריידי

ההזדמנותלוועדהניתנהזו,בדרךנחמני.דרורהעו״דירושלים,מחוזמפרקליטות
בדברהנוגעיםשלוהןהמתלונניםשלהן-ועדותםהעדים;מןישירותלהתרשם
ואמינות.מהימנותשלהמבחןבכורהועברה

שימושנעשה-בענייןונוגעיםמתלוננים-העדיםשלמהימנותםבחינתלצורך
בקשרשנעשושוניםמפרסומיםשנלמדאוהוועדהחוקריידיעלשנאסףבחומר

וככלהקודמות;הוועדותשתיידיעלשנאסףחומרלרבותההיעלמות,לתופעות
-כאלהנמצאואם-התאמותואיסתירותליישבהעדיםנתבקשוהתחייב,שהדבר

עדותםלביןבעבר,ידםעלופורסמושנכתבואוקודמתבהזדמנותשמסרודבריםבין
הוועדות.שלושתשלפעילותןבמהלךשנאסףוחומר

עדיםשלמחקירתםהתחייבהשבהםבמקריםזאת,גםלהזכיריהיהלמיותרולאב.

"חקירתפהבעלהעדיםנחקרוהבהרה,אוהשלמהנוספת,חקירהעדותםמתןבמהלך
-ונקודתייםבודדיםבמקרים-שזומנוכאלהוהיוחוקרי.הוועדה,ידיעלמילואים״
הוועדה.לפניהעדות"ל״השלמת
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ושנייםעשריםפרק

אישיים,מפגשיםלציבור,פנייההחוץ:מןסיוע
הברית,בארצותביקורהמודיעין,קהיליית

למידעהבטחה

התקשורתבכלילציבורפנייהו.

לציבורהפנייהא.

עלהן-משמעותייםומאמציםאמצעיםהוועדההשקיעההאחרונות,השנתייםבמהלך
להניעמנתעל-״מתווכים״הפעלתידיעלוהןהתקשורתבכליכוללתפנייהידי
שלהיעלמותםנסיבותעלאורלשפוךהעשוימידעשבידםהציבורמןאלהאת

הוועדהמצדכאשרלהם,שתראהדרךבכלוזאת,הוועדה,לידיעתלהביאוהתינוקות,
בכך.שירצולאלהאלמוניותעלשמירההובטחה

כחודשבמשך-שודרהוברדיולציבורקורא״״קולפורסםבעיתונות
<1999)נובמבר/דצמבר

מילכל-ראשיתהוועדה:ראשיושבשלאישיתקריאה-

-לחקירההרלוונטיבגילוהוא-אשכנזיתבמשפחהשגדלתימנית,חזותבעלשהוא
להביאוכזהאדםעלמידעשבידומילכל־במקביל-שניתהוועדה:אללפנות
הוועדה.לידיעת

האמורקורא"ה״קולדברפורסםהסוכנותמנכ״לשלהאדיבהבעזרתוועוד,זאת
הסוכנות,שלהשליחיםמערךבאמצעותהבריתארצותברחביהיהודיותבקהילות
פרסומיםאחרעקבוובקנדההבריתבארצותהתימניתהעדהשראשינותנתוהדעת

עדתם.בנישללידיעתםוהביאוםאלה
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כתובתוהותירהוועדהעבודתאתששיקףבאינטרנטמיוחדאתרנפתחולבסוף:
לעבודתה.רלוונטימידעשבידומיכלמצדלפנייה

הפנייהתוצאותב.

נבדקו,התגובותהארץ.מרחביתגובותכמאהלוועדההגיעוהאמורהפרסוםבעקבות
ברשותשהצטברלמידעממששלתוספתלהוסיףכדיבהןהיהלאהצערלמרביתאך

שכברלאלהנוספיםרלוונטיים"מאומצים"לחשוףכדיבוהיהלא-ראשיתהוועדה:

בהליךלהןלאבמשפחותששולבותינוקות,לחשוףכדיבוהיהלא-שניתאותרו:
מאוחר(.רישום)כגון"אחר"

לאהתממשו.לא-אחרותומארצות-הבריתמארצותלתגובותהציפיותגם
שםמקנדהאוהבריתמארצותכלשהיפנייההאמור,הפרסוםבעקבותלוועדההגיעה
אףעלוזאתמקומיים,ארגוניםהתימניתולעדההסוכנותמטעםשליחיםפועלים
קיימו-נחוםמשהומרגיאתשמשוןמר-ובקנדההבריתבארצותהעדהשראשי

הוועדה.עםרצוףאישיקשר

אישייםבירורמפגשי.2

בידםשהיהוכאלההמתלוננותהמשפחותבני-העדיםשמיעתשהסתיימהאחרא.

פעילותהתמקדה-וסיבותיהטיבהולחשיפתההיעלמותתופעתלהבהרתלתרום
ראשיושבידיעלקוימובמקביל,כאשר,רלוונטייםארכיוניםאחרבחיפושהחקירה

העדהבניברובם-ציבוראנשיעםפורמלייםבלתיאישיים,מפגשיםהוועדה,
בקשתם,פ'ועלמיזמתםאחתלא-אליהםקרובהיההחקירהשנושאהתימנית
לוועדהלסייעציבוראנשיאותםאתלהניעבמאמץהתמקדה,השיחותתכליתכאשר

ולבחינת"עלומים"שנותרותינוקותשללאיתורםלתרוםשבכוחומידעבאיתור

המכוונת.והגנבההממסדיתהחטיפהטענות

)שהשקיעפרחיאבנרמרהעיתונאיעםהוועדהראשיושבנפגשהיתר,ביןב.
שפרסםבכתבותעבודתופירותאתוהציגהתופעהלבירוררביםומשאביםמאמצים
וב״מוהברהעיןראשעירייתראשיוסף,יגאלמרעםבוועדה(:שמסרמקיפהובעדות
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)שהקדישושבלירפיומרזיידשושנההגב׳עםלוועדה(;לסייעמאמציםחסך)שלא
העולמית,התימניתהפדרציהנשיאנחום,מרעםהתופעה(,לבירורומאמציםזמן

יעלהגב׳העיתונאיתעםההיעלמות(תופעתבבירוררביםמאמצים)שהשקיעקנדה
אישית)המעורבצוברירמיעו״דעםללבה(;קרובהתופעהבירור)שענייןצדוק

להניע)במאמץמשולםהרבשלהאישיעוזרוזכאיעודדמרועםהתופעה(;בחקירת
עלדיווחשמיעתלשםרקולוהוועדהראשיושבעםלהיפגשמשולםהרבאת

פעילותה(.

מתווכיםבאמצעות-שהושקעוהמאמציםמיוחדלציוןראוייםזהבהקשרג.
הבהירושמקורביובכך,בהתחשבוזאתמשולם,הרבעםפגישהלקיום-ושליחים

הממסדית"."החטיפהטענתלהוכחתמוצקותראיותמצויותשברשותווהבהירווחזרו
פגישהזושתהאהובטחכאשרגםהתקיימה,לאכזאתפגישההצער,למרבית

סיועהגשתכאשרהחקירה,התפתחותעלמשולםהרבעםלשוחחאךשתכליתה
זה,בנושאהמאמציםלכישלוןשניתןההסברדעתו.לשיקולמושארתמצידולוועדה

כזה.מפגששלקיומומאפשראינומשולםהרבשלבריאותושמצבהיה

מפגשלקיוםשהפנייהמשולםלרבהובהרכיזהבהקשרלהזכיריהיהלמיותרולא
משוםבקיומויהיהלאוכיובהסכמתה;המדינהפרקליטתדעתעלנעשיתכאמור
שחרורו.תנאישלהפרה

בקשהחלק,בהןשלקחואלהאלהופנתההאמורות,האישיותהפגישותבמסגרתד.
לטענתעובדתיתתשתיתשלקיומהבבירור-ראשיתבשניים:לוועדהלסייע

פרנסידוגליםבה־מכוונת""גנבהשלהממותנתלטענהאו-הממסדיתהחטיפה
הרלוונטיתהתקופהמןתימןעולישלתינוקותבאיתור-שניתהתימנית;העדה
והכולכביכול.פטירתםעלהמעידכוזבתיעודקייםואשר"זרות"במשפחותשגדלו

להשיג.הצליחהלאשהוועדהמידעאותיעודהשגתידיעל-

למסורהאמורותבפגישותשהשתתפומאלה,מישלבידוהיהלאהצער,למרבית
ממסדיקשרשללקיומועובדתית,תשתיתלספקכדיבושישתיעודאומידע

תיעודשלרקעעללאימוץ.ומסירתםתינוקותלחטיפתמשתתפיםועמוסרב־שכבתי
לאימוץונמסרש״נחטף"תינוקשללאיתורולהובילכדיאופטירתם,עלהמעידכוזב
מביןקבורתו.אופטירתועלכוזבבתיעודהוסוותהשחטיפתולאחרובחו״לבארץ

שהתיעודהטענהונשמעהחזרהכאמורמידעאותיעודלהיעדרשניתנוההסברים
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מטעמיםהשומריםהחטיפה,בפרשתמעורביםשהיואלהידיעלהושמדהאמור

אתממחישקיומםשעצםהמאומצים""החטופיםואילושתיקה,עלמובנים

שונותאישיותמסיבותלהתגלותמעונייניםאינםהממסדיתהחטיפהשלהתרחשותה
אוזכובהירושהלזכויותשקיבלו,זרהאזרחות■שללתוקפהחששותהיתרובין

שהקימו.המשפחתיהתאלשלמות

המודיעיןקהיליית.3

להסתייעוביקשההממלכתייםהמודיעיןגופיאלהוועדהפנתההחקירה,במהלך
אלהגופיםכימסתבר,ההיעלמות.לפרשתבקשרברשותםהמצויבתיעודאובמידע

חקירהלקיים-בפועלהתופעההתרחשותבעתלאמור-בשעתוהתבקשולא

ברשותםואיןבמסגרתםזהבענייןחקירהקוימהלא-ובפועלאחרת,אופרטנית

לוועדה.לסייעהעשויחומר

הבריתבארצותחקירהבחומרעיון.4

תימן"ילדישכותרתההזה""העולםבעיתוןשפורסמהמכתבההתעלמהלאהוועדה

דבראתולבררלנסותמבליחקירתהאתלסייםשלאלנכוןוראתהלאמריקה"נמכרו

לביןהשמונים(שנותבמחציתלעולמו)שהלךברגמןברנרדהרבביןהנטעןהקשר

החקירה.נושא

מרמהבעברותמשפחתו,בניביניהםאחרים,עםיחדלדיןהועמדברגמןהרב

ניהל.אותםהאבותלבתיבהתייחסוגנבה

החקירהבחומרלעייןהאמריקאייםהשלטונותבפנימשאלתהאתהביעההוועדה

חקירתעלמופקדשהיההמיוחדהפרקליטשלבחזקתווהיובשעתושנאספווהראיות
המשפטים.במשרדהבינלאומיתהמחלקהבאמצעותוזאתברגמן","פרשת

צ׳רלסמרהמיוחדלפרקליטישירותלפנותירוק""אורלוועדהשניתןלאחר
הוועדה.כןעשתהברוקלין,שלהמחוזכפרקליטכיוםהמשמשהיינס

142



הרבשלבעניינוהחקירהתיקיכינמסרלוועדההיינסמרשלהכתובהבתשובתו
ובחזקתו.ברשותומכברזהנמצאיםאינםברגמן

התובעעםקשרדברשלבסופונוצרלוועדההיינסמרשמסרהמידעפיעל
־30](0זחס1ס־111011יורק.ניובמדינתהכללי

31עז,16(11031(1?1
חי0ץ06061־

[\/.1ס:1

חומראתהוועדהלבקשתאיתר\4.ז]086^131(1003(10הכללילתובעהמשנה
במשרדיו.המוחזקשנאסףהחקירה

׳>דימהשופטת
יוסיפוביוסףעו״דמתחקירניה,ואחדהוועדהחברתקובלדליה(

לרשותם.שהועמדהחקירהבחומרלעייןהבריתלארצותנסעו

מבנהשותפיו,ברגמן,הרבשלעסקיועלמפורטיםדו״חותכוללהחקירהחומר
עלרישומיםתנועותיו,עלדו״חפוליטיים,קשריםהשתתף,בהןפגישותעסקיו,
ממעורביםהחוקריםידיעלשנגבורבותעדויותלגביו,שנמסרואנונימיותהודעות
ועוד.קשורהיהלהןהחברותשלכלכליהיקףבפרשה,

בקטעייורקניושלהציבוריתבספרייהעיינואףהחוקרבלווייתהוועדהחברת
נחשפהבהןמהשניםעיתונותובקטעיברגמןלרבהמתייחסים1949משנתעיתונות
החקירה.בחומרהמצוייםדבר,שלבסופוהורשעבההמרמה,פרשת

לפרשתברגמןהרבאתלקשורכדיבהשישראיהכלהחקירהבחומרנמצאהלא
תימן.ילדישלהיעלמם

הוועדה.בארכיבונמצאיםארצההובאוהחקירהמחומרמצולמיםהעתקים

זוהרהצובריהגב׳למידע:הבטחה.5

מידע(למסירתבבקשהלוועדהצובירי)פנייהזוהרההגב׳

בשנתהוועדהלפניעדותשמסרהצוברי,זוהרההגב׳ביקשה8.5.1995ביוםא.
באשרלידעהמנתעלהוועדהלפניולהופיעלשובאחיה,היעלמותעל1995

הברית.בארצותשערכהביקורלתוצאות
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בעיתוןגדולהכתבהשםלפרסםבידהועלהאנג׳לםבלוםביקרהצובריגב׳ב.
לצורךופקסטלפוןמספרינמסרוכתבהבאותהתימן.ילדיבנושאמקומיישראלי

כישקיבלההתגובותמשפעהתבררצוברי,הגב׳עדותפיעלוהנה,תגובות.קבלת
כתובתם,מאומצים"שהםולהעידארצהלבואשמוכנים48בניבחורים״המוןשםיש

בידה.מצויהצובריהגב׳מסרה

ה״מאומצים"מביןשישהבביתהלארחמוכנההיאכיהוסיפהאףצובריהגב׳

הוועדה"."חסותאתביקשהכךלשםאךעדויותולמסורלבואשמוכנים

ואתעדויותולמסורארצהלבואהםאףמוכניםג׳רסימניונוספים"מאומצים"

לוועדה.למסורהעדהמוכנההיתההפרטיםכל

לפניה.שתובאעדותכללקבלתפתוחההוועדהכיצוברי,לגב׳הובהרג.

מוכנההיאאותהאינפורמציהבידהישוכילוועדהתכתובכיהבטיחהצובריהגב׳

מגב׳התקבללאמידעאומכתבוכלושניםחודשיםימים,ונקפוחלפומאזלמסור.

צוברי.

לוועדה,נמסרלאהבריתמארצות"מאומץ"שלשםשאףלצייןיהיהלמיותרלאד.

שלארקלאג׳רסי,בניואואנג׳לסבלוםכביכולהנמצאיםמה״מאומצים"אחדואף
בעלולאבכתב)לאאליהפנהלאאףאלאעדות,למסורמנתעללוועדההגיע

פה<.

144



ושלושהעשריםפרק

וארכיוןמינהלהמזכירות,

המינהלי־להיבטבאחריותהנושאתמזכירותהוקמההוועדה,שלעבודתהלצורכי.1
אליצור,יצחקמרהראשון,המזכירראשי.מזכירכשבראשההחקירהפעילותשל

מקומוואתהוועדה,שלעבודתהבמהלךנפטרהמזכירות,לעבודתהבסיסאתשהקים
להבטחתומרצוזמנואתשהקדישארוכים,לחייםיבדלעזרא,בןליאוןמרממלא
הפורמלית.לחובתומעברהרבההוועדהשלפעילותהתקינות

-ראשיתהבאים:בנושאיםהיתר,בין-המינהליההיבטמן-טיפלההמזכירות
לרבותשיפוטי,מעיןממלכתיכגוףהוועדהפעילותשלהמינהלייםההיבטיםבכל

מטעמההפועליםהחקירהגופיאתוכמנחהעדיםהשומעתחקירהכוועדתפעילותה
לתיעודהקשורבכל-שניתבן־אשר(;גוטהחקירותומשרדיוסיפוב)עו״דועבורה
אחדלכלמשפחתיים,תלונהתיקישלוהחזקההכנהלרבותהוועדה,עבודת

שלהולםושימורתמלולהוועדה,לחקירתהובאהיעלמושדברמהתינוקות
תיקיואבטחתהוועדה,לפנישהופיעוהעדיםדבריאתהמתעדיםהפרוטוקולים

כללגביהחקירהגופיידיעלשאותרהחקירהחומרמרוכזשבהםהפרטנייםהחקירה
ארכיוןשלהשארתוהבטחת-שלישיתהוועדה:ידיעלנחקרושעניינושנעלםתינוק
שלההדו״חלכתיבתבסיסשימשואשרהוועדהשאספההחומרכלאתשיעמידמסודר

המתלוננות.המשפחות-כמובן-לרבותהמעוניינים,כלשללרשותם

היתר:ביןלמצוא,יהיהניתןהוועדהבארכיון.2

כאשרהוועדה:לפניהובאהיעלמותושענייןהנעדרים,מןאחדלכלאישיתיקא.
מסכם.ודו״חחקירהתיקתלונה,תיקחלקים:שלושהכוללכזהתיק
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258במהלךופוענחושהוקלטו-פרוטוקוליםתמליליהמכיליםקלסרים200כ־ב.

גופן.המקוריותההקלטותוכןהפומביות,הוועדהישיבות

יוסיפובעו״דהחוקרים:הגופיםידיעלהחקירהבמהלךשהוגשוהדו״חותאסופתג.

בן־אשר.גוטהחקירותומשרד

האימוץ.תיקישלהבדיקהדו״חותובו-חסוי-קלסרד.

בעקבותקובל)דיט׳(השופטתידיעלהבריתמארצותשהובאהחקירהחומרה.

יורק.בניוביקורה

אישיים.ומפגשיםחקירההשלמותבדברדו״חותו.

ילדיבנושאברדיוששודרוכתבותותמליליעיתונותקטעיובהםקלסריםארבעהז.

האבודים.תימן

קבלהיומניכגון:הוועדהחוקרישאספומסמכיםצילומיובהםקלסרים200כ־ח.

משנותממשלתייםמשרדיםשלותרשומותותמותהמחלהגיליונותחולים,בתישל

החמישים.

דוד,מחנההקברות:בבתיהוועדהחברישערכוביקוריםהמתעדתוידאוקלטתט.
ועירון.כרכוריונה,כפרשאול,קרייתעתלית,באדר,שיח׳

מחנות,מנהלירופאים,אחיות,כגון:ממסדאנשישלעדויותובהםתיקים150י.
תימן.בעוליבטיפולהחמישיםבשנותשעסקוקברניםאמבולנסים,נהגי

לפרשתכמשתייכיםעצמםעלה״מצהירים"אלהשלעדויותובהםתיקים35יא.
הוועדה.שלחקירתהנושאתימן,ילדישלהיעלמותם

הוועדה.שלפעילותהלשנותרלוונטיותשאינןבקשותתיקי45יב.
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שלישיחלק

הממסדיתהחטיפהטענת
הוועדהשלומסקנותיהממצאיהוסיכום





פתיחההערות

השלישיהחלקשלתכליתו.1

כפולתמשימההנוכחיתהוועדהעצמהעלנטלהלה,שקדמומהוועדותלהבדילא.
היקפה,אתולקבועלגופהההיעלמותתופעתאתולבררלחקור-ראשיתפנים:
שבנימהילדיםאחדכלשלוגורלוקורותיואתלחשוף-שניתומאפייניה;טיבה

היעלמותו.עלהתלוננומשפחתו

<1)ב.
התינוקותמרביתשללגורלםבאשרהוועדהבחקירתשנחשפוהפרטים

האישייםבמכתביםמרוכזיםהוועדה,שולחןעלהונחעניינםואשרלהוריהםשנעלמו
מרוכזיםכשלעצמםהמכתביםכאשרהמתלוננות,מהמשפחותאחתלכלשיישלחו

לדו״ח(.)הנספחהוועדהדו״חשלהשניבספר

תופעתשללהתרחשותהשהביאווהנסיבותהרקעבבירוריתמקדזה,חלק<2)
בנישמעליםהממסדית",ה״חטיפהטענתשלבירורהידיעלזאת,ההיעלמות.
התינוקותלפיהועסקניה,התימניתהעדהפרנסיובראשםהמתלוננותהמשפחות
שואה,ניצולותאשכנזיותלמשפחותלאימוץונמסרו"נחטפו"להוריהם,שנעלמו
ראשיעמדושבראשןמשתתפים,רבקשרשלבמסגרתווהכולילדים,ללאשנותרו
ממסדית"(."חטיפהזה:בדו״ח)להלןהסוכנותובכיריהמדינה

כעומדהנוכחיהחלקנכתבומפורטת,שלמהתמונהזהבהקשרלתתמנתעלג.
זאת,לו.שקדמוהחלקיםשניעםקשרללאגםבולעייןשניתןבאופן,עצמו,ברשות

ולאתמציתית-חזרהשלרבהמידהזהבחלקישהדברים,שמטבעלכך,מודעותתוך
ברם,הקודמים.החלקיםבשניהוצגושכברתכניםעל-בלבדהאזכורדרךעלאחת
מנתעלכן,לעשותיהיהשנכוןסברנודברים,עלבחזרהשישהסרבולאףעל

זה.חלקשלעצמאותואתלהבטיח
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ההיעלמותתופעתהיקף.11

-גנבתםקרי:-חטיפתםעלמדבריםהממסדית,החטיפהבטענתהמחזיקיםא.
כפיברם,ובחו״ל.בארץאשכנזיותלמשפחותלאימוץשנמסרותינוקות,אלפישל

)וב״מ<,הבין־משרדיתהוועדה-יחדהוועדותשלושתשלשולחנןעלנאמר,שכבר

ילדישלהיעלמםלחקירתשהוקמו-כהן־קדמי()ועדתהנוכחיתוהוועדהשלגיועדת
בקשרתלונותהונחובארץ,וקליטתםלהעלאתםהראשונותבשניםמתימןהעולים

1,053הכול)ובסךשבעדןבחאשדילדים20ו־בארץילדים1,033שללהיעלמם

ילדים(.

העומדיםהתימנית,העדהעסקניעלמקובלאינוההיעלמותתופעתשלזההיקף

אלהשלממספרםמשמעותיתבמידהגדולשנעלמוהתינוקותמספרכידעתםעל
אלה:שנייםעלעמדתםסומכיםכך,הטועניםהוועדות.שלושתלפניהובאשעניינם
לאכןועלהוועדותהקמתעלכללשמעולאמהמשפחותשרבותכךעל-ראשית

אמון""חוסרקייםהנעדריםממשפחותרבותשבלבכךעל-שניתאליהן:פנו
אמינותתשובותולתתאמיתיתחקירהלקייםהוועדותשלביכולתן

לוועדה)לרבותאליהןלפנותטעםראולאכןעלנעלמו,שתינוקותיהםלמשפחות
הנוכחית(.

ראשיתעלינו:מקובלתאינההתימניתהעדהבנישלזועמדהנאמר,שכברכפיב.

הנוכחיתהוועדהשללמינויהשהביאוהסועריםהאירועיםשלאחרבדעה,אנו-

במהלךוהןדרכהבתחילתהן-התקשורתבכלילציבורהוועדהבפניותובהתחשב

הדעתעלמתקבלזהאיןהוועדה,עבודתאתשליווהעיתונאיותובכתבות-עבודתה

הוועדהשלופעילותהמינויהשדברתימן,מעוליאחתמשפחהאפילושנותרה
הנוכחיתהוועדהשלפעילותהאופיבדברלחששות-שניתאליה:הגיעלאהנוכחית

חקירת-האחדהבאים:הגורמיםשלושתעלבהצבעהזה,בהקשרודיאחיזה,אין

והפרוטוקוליםמוקלטיםדבריהםכאשרבפומבי,הוועדהידיעלנעשתההעדים
"משכןעמותתחסידישהציבומצלמות-השנילעיון:ויעמדועומדיםהמתומללים

-השלישיהעדים:שלהפומביתהחקירהפעילותשלנרחביםחלקיםהנציחואוהלים״
לאוזואפשרי:מקורמכלמידעלהשגתענפהתקשורתיתפעילותיזמההוועדה
האמיתיותפניהאתלחשוףהוועדהשלהכנותכוונותיהבדברלספקמקוםהותירה

ההיעלמות.תופעתשל
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תופעתלהיקףהקשורבכלהוועדהשלהעבודההנחתזה,דבריםבמצבג.
פנוהרלוונטית,בתקופהלהןנעלמושילדיהןהמשפחותמרביתכיהיאההיעלמות,

הוועדותשתיאלשפנומשפחותאותןוכיהוועדות,משלושתאחתאללפחות
אלופנוחזרודעתן,אתהניחולאשקיבלווהתשובות-מהןאחתאלאו-הקודמות
במודע-שבחרומשפחותשנותרוהאפשרותאתלשלולאיןאכן,הנוכחית.הוועדה

בדברגרסתןכיהוועדהמניחהאלה,לגביברם,הוועדות.מןאחתלאףלפנותשלא-
שהציגוהטיפוסיתהגרסהמןמהותיתשונהאינהתינוקןשלהיעלמותונסיבות

התומךמידעאלומשפחותשלברשותןאיןמקום,מכלוכילוועדה,שפנוהמשפחות
התלוננושלאהמשפחותברשותהיהשאילונותנתהדעתהממסדית.החטיפהבטענת
ולכבושידייםבחיבוקלשבתיכולותהיולאההיעלמות,תופעתעלאורהשופךמידע
בלבן.כזהמידע

"היעלמות"המושגמשמעות.111

התינוקותמרביתשלפטירתםבדברומהימןאמיןאמיתי,תיעודשלאיתורוא.
ההוריםלהורים"."היעלמותהיאכאןמדוברשבההיעלמותכימלמד,הנעדרים

נלקחואוחולים,בבתיאושפזואותינוקות,בבתירוכזוכשאלההתינוקותמןנפרדו
בזמןלהםשנמסרמבליאליהםהוחזרוומשלאהרשות,אנשיידיעלאחראוזהמטעם
עלהודעהכוללזהבהקשרכש״מידע"-החזרתםאילסיבתבאשר״מידע״אמת

ל״נעלמים".ומבחינתםההוריםבעיניהפכו-בקבורהלנוכחותוזימוןהפטירה

"אישליוצאפועלהינו-הוועדהמצאהכך-ההיעלמותתופעתשלהיקפהב.
מניחהכךכאשר,מהםשנלקחוהתינוקותגורלבדברההוריםאצלשנוצרההידיעה"

-התופעההייתההתינוקות,לקורותאמתבזמן״שותפים״ההוריםהיואילוהוועדה,
החזרתאיאתתעלומהאפפהאכןשבהםמקריםלאותםמצטמצמת-בכללאם

למשפחתו.התינוק
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החקירהממצאיבראיהממסדיתהחטיפהטענת.1¥

־להוריהםשנעלמוהתינוקותכיאומרת:הממסדיתהחטיפהטענתכאמור,א.
למשפחותלאימוץונמסרועובדיוידיועלהממסדדעתעלנחטפו-מרביתםאוכולם

כוזב.הינו.תיעודפטירתםעלהמעידהתיעודוכיילדים:חשוכותאשכנזיות

כפי-ואמיןאמיתיתיעודחוקריהידיעלאותרהוועדהשלחקירתהבמהלךב.
היעלמותםשענייןהתינוקות745מתוך711שלפטירתםבדבר-בהמשךשיפורט
נתגלהלאהאמוריםמהתינוקות33לגביכאשרשולחנה:עלהונחבארץלהוריהם

זה,דבריםבמצבמשוער(גילוינתגלה-מהנעלמים1)עלוםנותרוגורלםדבר

שנעלמותינוקותלאותםורקאךלהתייחםכן,עליכולה,הממסדיתהחטיפהטענת
"העלומים"(.זה:)בדו״חעלוםנותרושגורלםלהוריהם

הוועדה,לפניהובאשעניינםהתינוקותשלקורותיהםלחקירתובנוסףלצד,ג.
שנותרותינוקות43שלהיעלמותםנסיבותאתגם-מיזמתה-וחקרההוועדהחזרה

חזרולאמשפחותיהםואשרלה,שקדמוהוועדותשתישלעבודתןבתוםעלומים
לפניה.והתלוננו

שלושתשלפעילותןבתוםבארץעלומים•שנותרוהתינוקותשלהכוללהמספרד.
תיעודשלקיומולנוכחוכאמור,האשד(:עלומי13)למעטתינוקות56הוא:הוועדות

יכולההחטיפהטענתלהוריהם,שנעלמוהתינוקותמרביתפטירתבדבראמין
הנוכחית,הוועדהעלומי14בארץ:עלומיםשנותרותינוקות56לאותםרקלהתייחס

טבלאות)ראההאשדעלומי13עודלצידםכאשרשלגי:עלומי28ו־וב״מעלומי14
הטבלאות(.בנספח4ו־,1,2,3מס׳

לאימוץמזדמנתמסירה¥.

בתקופה'כימסקנה,לכללהגיעההוועדהבהרחבה,בהמשךשיוצגכפיא.
-ופרטניתנקודתית-מזדמנתלמסירהפתחלהיווצרהיהעשוילחקירההרלוונטית

בבתילהיווצרהיהעשויכזהפתחובבתי.חולים.תינוקותמבתילאימוץתינוקותשל
התינוקותאצלביקוריהםאתשהשעוהוריםעםקשרניתוקשלרקעעל־תינוקות
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לצורךההוריםשלאיתורםאישלרקעעל-חוליםובבתימשמעותית;תקופהלמשך
שהחלימו.תינוקותהחזרת

עלהמעידהתיעודבאמינותמכירהלאימוץ,מזדמנתמסירהשלהאפשרותב.
שנותרוהתינוקותשללהיעלמותםהסברלספקכדיבהוישתינוקות,פטירת

עלהמוצגת-הממסדיתהחטיפהמטענתלהבדילזאת,מקצתם.אוכולם״עלומים״,
שנעלמוהתינוקותמרביתשללהיעלמותםכהסברהתימנית,העדהפרנסיידי

התינוקות.פטירתעלהמעידהתיעודבאמינותהכופרת-להוריהם
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וארבעהעשריםפרק

לאימוץ"מזדמנתו״מסיוהממסדית""חטיפה

הראייתיתותשתיתהמשמעותהממסדית:חטיפהו.

הטענהמשמעותא.

לאימוץומסירהגנבה)ו(
המשפחותבנישמעליםהטיפוסית,החטיפהטענתשלעיקרהבתמצית,להלן,

זה:בחלק)להלןלהוריהםשנעלמוהתינוקותהתימנית:העדהופרנסיהמתלוננות
מחוץהוחזקושבההמבוקרתהמערכתמןנגנבו()קרי:כחוקשלאהוצאו"הנעדרים"(,
אלהידיעל-חוליםומבתייולדותמבתיאותינוקותמבתיכללבדרך-למשפחתם

שואהניצולותאשכנזיותלמשפחותלאימוץונמסרושמירתם,עלמופקדיםשהיו
משתתפים.רבממסדיקשרשלבמסגרתובתמורה,ושלאבתמורהילדים,וחשוכות
השלטוןובכיריהסוכנותראשידעתעלהנטעןלפישנקשר-האמורלקשרהשותפים
ובתיהיולדותבתיהתינוקות,בתישלוהמינהליהרפואיהסגלאנשיהיו-במדינה
אנשיתימן:עוליבנישלתינוקות-אושפזואונולדואו-הוחזקושבהםהחולים,
קבורהמקוםששימשוהקברותבבתישפעלוהקבורהסגלועובדיקדישאחברות
וסגלחולים:ובתייולדותבתיתינוקות,בבתישנפטרוולתינוקותתימןלעולי

לאימוצם.ודאגוממשפחותיהםשהורחקובתינוקותשטיפלוהסוציאליותהעובדות
לפיוכוזב,דיווחלהוריםשיימסרלכך,הקשרראשידאגוהחטיפה,הסוואתלשם

להוכחתכוזברשמיתיעודנערךובמקבילבהיעדרם:ונקברונפטרושנעלמוהילדים
היו.שלאוהקבורההפטירה

מעשיםלתיאורממסדית","חטיפההמושגאיפוא,משמש,כאן,הנדוןבהקשר
בבתיכלל)בדרךהמשפחהלמסגרתמחוץנמצאושהללושעה-תינוקותגנבתשל
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הגנביםקרי-ה״חוטפים״כאשרוזאתלאימוץ.ומסירתם-חולים(ובבתיתינוקות
-כולההפעילותוכאשרהתינוקות,שלשמירתםעלמופקדיםשהיואלההם-

הסוכנותרשויותידיעלומבוצעתמאורגנתיזומה,-לאימוץומסירהחטיפה
אלו.רשויותשלדעתןועלבידיעתןלפחות,או,והשלטון,

שמדוברבכךבהתחשבהאמורה,לטענהידינועלניתןממסדית""חטיפההכינוי
שלמימושובמסגרתהממסד,ראשידעתועלממסדאנשיידיעלהתינוקותבגנבת
ביניהם.שנקשרשכבתיורבמשתתפיםרבקשר

התיעודאמינותשלילת(2)
אתהמשקפיםוהרישומיםהתיעודשלאמינותםאתשוללתהממסדית,החטיפהטענת

הנעדרים(;)קרי:להוריהם"ש״נעלמוהתינוקותמןביותרנכבדחלקשלפטירתם
גורמיידיעלשנעשההכוללבמאמץאינטגרלירכיבאלו,וברישומיםבתיעודורואה

-)האשכנזי(הממסדשקשרהקשרלהסוואתהתינוקות,לגנבתאחראיםשהיוהממסד
)למשפחותלאימוץומסירתםהתינוקותלחטיפת-הממשלהושריהסוכנותהנהלת

אשכנזיות(.

החטיפהבטענתהדוגליםביןשישנראה,הוועדהלפנישהובאהכוללהחומרמן

להוריהם(שנעלמוהתינוקותכל)קרי:הנעדריםכללאכישהסכימו:הממסדית,
הינווקבורתםנעדריםפטירתעלהמעידהתיעודכללאכילאימוץ;ונמסרונחטפו

ונקברו.נפטרושאכןבנעדריםומדבראמיתיהינומהתיעודשחלקאפשרוכיכוזב;
בחטיפהנגנב-הרוב-ה״נעדרים״שלהאחרהחלקכימאמיניםאלהגםברם,

התיעודבתוךהחטופיםשלפטירתםבדברכוזבתיעודשילובוכיכאמור,ממסדית
התיעודילכיסוילתתמנתעלנעשהבאמת,שנפטרואלהאוכלוסייתשלהכללי

אמיתית.חזותהכוזב

הטענהסיכום(3)
נכבדחלקלפחותהממסדית:החטיפהטענתדמעליאליבאדברים,שלסיכומם
חייםוהםכאלה,אינםכנפטרים,הוכרזוואשרלהוריהםשנעלמוהתינוקותמןביותר,

-אחרתבדרךאובאימוץ-שילובםמכוחלהםשניתנהאחרת,בזהותהיוםעמנו
מבחינתםש״נעלמו"התינוקותאתההוריםמציגיםזה,רקעעלאשכנזיות.במשפחות

חידתאתלפענחומבקשיםכ״נעדרים",וקבורתם,מותםעללהםדווחואשר
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להוקעתבנוסףזאת,משפחותיהם.לביןבינםהקשראתולחדשלאתרם"היעלמותם",
למימושה.האחראיםוחשיפתהחטיפהמזימת

הטענהשלהראייתיתהתשתיתב.

נסיבותממקבץמתחייבתמסקנה(1)
ראיותעלמצביעיםאינםממסדית"ל״חטיפההטועניםבהרחבה,להלןשיובהרכפי

-המתחייבתמסקנה,הטענהמשקפתלמעשה,והלכהטענתם,להוכחתישירות
המרכזייםהנסיבתייםהגורמיםמןהמורכבנסיבות,שלממקבץ-כךהטועניםלדעת

הבאים:

היעדרההורים,בנוכחותשלאוקבורהבדיעבדעליהשדווחמפתיעהפטירה)א(

קברים.מיקוםשלמוגבלתויכולתמצבות,

לגיל)בהתקרבםהנעדריםלתינוקותשונותשלטוןמרשויותהודעותמשלוח>ם
התושבים.במרשםוליקוייםהאוכלוסיןבמפקדתמיההמעוררירישומיםהבגרות(.

נהגיוטענותתינוקות,בבתילכאורהמאמציםביקוריעלמטפלותסיפורי0)
ואירועיםקשייםובדברלאשפוז,תינוקותבהעברתאנדרלמוסיהבדבראמבולנסים

למשפחותיהם.חוליםמבתיתינוקותהחזרתבמהלךחריגים

אותרוהתינוקותבבתילהוריהםשנעלמותינוקותשבהםמקריםתיאורי>ד<
לאימוץתינוקותמסירתבאלימות,שגבלהתקיפהדרישהבעקבותלמשפחות,והוחזרו
בהונאה.תינוקותוגנבתבחו״ל

להןשנעלמותינוקותאשפוזבדברשקיבלושההסברמטפלותהתרשמות>ה<
התינוקות.שלבריאותםמצבעםהתיישבלאהלילה,בשעות

ילדיםעםמפגשתינוקות:מבתיתימניותבנותשלושאומצושבהןהנסיבות(1)
אמה:אתשפגשהכביכולחטופהפרשייתהשישים;בשנותיורקבניותימנים
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לאחרמשפחתובניידיעל-חי-ונמצאהתיעודפיעלשנפטרתינוקופרשיית
רבות.שנים

הסוכנותראשימצדההיעלמותתופעתלחיסולנאותיםבאמצעיםנקיטההיעדר>ז<
הראשונים.גילוייהעםמידוהמדינה

הגורמיםשבעתשלבבסיסםהעומדותהעובדותשלקיומןעצםעלמחלוקתאין
טענתנסמכתשעליוהנסיבתיהמקבץאתבהצטברותם,המרכיבים,הנ״להמרכזים
המתחייבותבמסקנותנעוצה-כךלהתבטאניתןאם-המחלוקתהממסדית.החטיפה

יחדומכולןכשלעצמהאחתמכלהאמורים,הגורמיםבבסיסהעומדותהעובדותמן

במצטבר.

וכוחםוחמישהעשריםבפרקבהרחבהיוצגוהאמוריםהמרכזייםהגורמים
עשריםושמונה,עשריםושבעה,עשריםושישה,עשריםבפרקיםייבחןהראייתי

ושלושים.ותשעה

התיעודבאמינותההתנגשות(2)
שלילתעומדתהממסדית,החטיפהטענתבבסיסולהדגיש:לחזוריהיהלמיותרולא

להוריהםשנעלמוהתינוקותשלהאריחלקפטירתעלהמעידהתיעודשלאמינותו

ראשוני,מקוריבתיעודמדוברבהמשך,שיוצגכפיברם,הנעדרים(.זה:)בחלק

איןהאמור,התיעודאמינותאתבספקהמעמידה-אחתולו-ראיהנמצאהומשלא

הממסדית,החטיפהגרסתסומכתשעליוהמקבץאתהמרכיבותהנסיבותשלבכוחן

במציאות.אחיזהזולגרסהלספקכדי

שנעלמוהתינוקותשלהאריחלקפטירתעלהמעידהתיעודשלאמינותו
תיעודכנגדלהעמידניתןלאהממסדית:החטיפהלטענתמקוםמותירהאינהלהוריהם

למצבמודעיםהיולאשההוריםהעובדהאת-ראשיתתינוק:שלפטירהבדבראמין
מקוםאתלאתרכיוםניתןולאבקבורתושותפולאלפטירתו,עוברהקשהבריאותו

גםנעלמהוזוהפטירהעלהתושביםלמרשםדווחשלאהעובדהאת-שניתקבורתו:
לכךשהביאדברים)מצבהשישיםשנותשלהאוכלוסיןמפקדבמהלךהפוקדיםמעיני

מטפלותשלהתרשמותןאת-שלישיתהנפטר(:שללמענורשמיותהודעותששוגרו
שלאחיזהלאלהאיןכאשראמבולנסיםנהגישלמפיהםציורייםותיאוריםצעירות
במציאות.ממש
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החטיפהלטענתאחיזהאיןבעינה,האמורהתיעודשלאמינותועומדתעודכל
מקוריתיעודלגביושמצויאחדחי"תינוק"אפילואותרשלאוהעובדההממסדית,
הכוזב.התיעודגרסתכנגדעדיםכמאהמדברתפטירתו,בדברראשוני

והתשתיתמשמעותהלאימוץ":מזדמנת"מסירה.2
בבסיסההעומדת

משמעותהא.

"חטיפהשלהטענהלהוכחתישירהראייתיתתשתיתשלהיעדרהכנגד(1)
שלל״היעלמותם"ההסבראתהמתלוננותהמשפחותבנימוצאיםשבה-ממסדית״
)והדברהוועדהלפנישהובאהחקירהחומרמציג-״הנעדרים״התינוקותמרבית
לאוכלוסייתהמתייחסלחלוטיןשונהלהסברראייתיבסיסבהרחבה(בהמשךיפורט

בלבד.העלומים

הוועדהחוקרישאיתרוהאמיןבתיעודכאמורנפטרוהנעדריםהתינוקותמרבית
למשפחותיהםמחוץהוחזקושכאשראפשרות,קיימתעלום,נותרשגורלםאלהולגבי
שבהןבנסיבותאחרות,למשפחותנמסרו-חוליםבבתיאותינוקותבבתי-

עמן.הקשרניתוקרקעעלמשפחותיהםידיעל"ננטשו"שהםסברו,בהםהמחזיקים
למושגכאשרלאימוץ",מזדמנת"מסירהשלאפשרותזה,בדו״חמכונהזואפשרות
הןאחרות,למשפחותמסירהשלורחבהפורמליתבלתימשמעותכאןנתונה"אימוץ"

אחרת.בדרךוהןפורמליאימוץשלבדרך

קיומהלביןהנעדרים,התינוקותשלממסדית""חטיפהשלהטענהביןהמבדיל

-ראשיתאלה:בשלושהבעיקרונעוץלאימוץ״,מזדמנת״מסירהשלאפשרותשל
התינוקותמרביתשללהיעלמותםהסברליתןמתיימרתהממסדיתהחטיפהטענת

ב״אפשרות"מדברתלאימוץהמזדמנתהמסירהשאפשרותבעודלהוריהם,שנעלמו
מזדמנתמסירה-שניתעלומים;שנותרומהתינוקותלאלהורקאךהמתייחסת
כאשרתינוקותבבתילהתרחשעשוייםשהיונקודתיים,במקריםמדברתלאימוץ
אותרולאכאשרחוליםבבתיאו•משמעותית,לתקופהביקוריהםאתהישעוהורים

בתינוקותהמחזיקיםבעינישנראובנסיבותלאמור:שהחלימו,התינוקותמשפחות
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ממסדיתמחטיפהלהבדיל-לאימוץמזדמנתמסירה-שלישית״נטישה״;כמשקפות

הסוואהשלמאמץללאהמעורבים,ביןקשרבקשירתצורךללאבגלוינעשתה-
סוציאלית.עובדתידיעלמטופלמקרהכלוכאשרכוזבבתיעוד

ויודגש(2)
לאימוץמזדמנתמסירהשלאפשרותשללהיווצרותההקרקעאתהמכשיררקע>א<

זהמטעםמשפחתועםקשרללאתינוקותבביתנותרתינוקכאשרלהיווצר,היהעשוי

התינוקאתראה-איתורכלילרשותועמדושלא-התינוקותביתוסגלאחראו

היהניתןלאאחרתאוזושמסיבהמשום"לנטוש"הפךתינוקכאשראוכ״נטוש";

לאיתורכליםהיולאבוולמחזיקיםחוליםבביתשהחליםלאחרלמשפחתולהחזירו

המשפחה.

עלהמעידהתיעודבמהימנותהכופרת-הממסדיתהחטיפהמטענתלהבדיל>ב<
אפשרותשלהמוצאנקודת-להוריהםשנעלמוהתינוקותמרביתשלפטירתם

תינוקותביןקשראבדןשלבנסיבותלאימוץ",מזדמנת"מסירהשלהתרחשותה
אמיןאמיתי,תיעודהינותינוקותשלפטירתםעלהמעידהתיעודכיהיא:להוריהם,
נותרשגורלםתינוקותשללעניינםרקבחשבוןבאהכזומסירהכאשרומהימן;
כולם"עלומים"שנותרושהתינוקותהאפשרותאתלשלולאיןכן:עלאשר"עלום".

המחזיקיםשלומזדמנתמקומיתהחלטהפיעלאחרות,למשפחותנמסרו-חלקםאו

בהם.

הכוללהחקירהחומרזאת.אףכאןהנדוןבהקשרלהוסיףיהיהלמיותרולא>ג<
לטיפולמעונותבמסגרתןפעלוהמעברותבתקופתכימלמד,הוועדהלפנישהובא

ולילהיוםמעונותוחלקםבלבדיוםמעונותחלקםכאשררכים,ובילדיםבתינוקות
מטעםושלאציבורייםגופיםידיעלבעיקרםהופעלוהמעונותפנימיות(.)מעין
המזרחי,נשותארגוןעובדות,אמהותארגוןוביניהם:ממשלה(או)סוכנותהרשות

להם.ודומיםהכללייםהציוניםנשותארגון

תופעהאותהעצמהעללחזורהיתהעשויהפנימיות,למעשהששימשובמעונות
בבתיהמחנותבתקופתשהתרחשההוריהם,לביןהתינוקותביןקשר""ניתוקשל

הקרקעאתלהכשירלתינוקותההוריםביןממושךנתקהיהעשויכאן,וגםהתינוקות;
)ראהלעילהמתוארתבמתכונתלאימוץ"מזדמנת"מסירהשלהתרחשותהלאפשרות

להלן(.וארבעהשלושיםבפרקהוועדהוהתייחסותפאראביגדורשלדבריוזהבהקשר
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להוריהםשנעלמותינוקותאוילדיםהעלומיםביןמצוייםלאלמעשה,הלכה

גםהאמורההאפשרותשלקיומהלצייןראינוהשלמותלמעןאךכאמור,ממעונות
אלו.במוסדות

תינוקותשלהוצאהדבר,שלבסופומהווה,לאימוץ"מזדמנת"מסירהגםאכן,>ד<
כזוהוצאהשונהאופיה,פיעלברם,הסכמתם.וללאדעתםעלשלאהוריהםמרשות
ממסדית"."חטיפהשלבבסיסההעומדתמההוצאהשינויתכליתההוריםמרשות

דעתעללפחותאו-ידיעלתינוקותשלומכוונתיזומהבנטילהמדברתהאחרונה
ההוריםשלמכוונתהטעיהתוךוזאת,לאימוץ,ומסירתםובעידודםהממסדגופי-

"מסירהשלשאפשרותבעודונקברו.נפטרושהתינוקותכוזב,תיעדבעזרתלהאמין,

עלומזדמנת,מקריתאלאומכוונת,יזומההיאאיןהיא,כןכשמהלאימוץ",מזדמנת
כופרתהיאאין־והעיקרכ״נטישה";בתינוקהמחזיקיםבעינישנראהמהרקע

פתרוןומספקתשנעלמוהתינוקותשלהאריחלקבפטירתהמדברהתיעודבמהימנות
עלומים.שנותרולבודדיםאפשרי

בבסיסההעומדתהתשתיתעיקריב.

למושגכאמור,כאשר,-לאימוץמזדמנתמסירהשלהאפשרותשלקיומהבתשתית
הגורמיםעומדים-אחרתלמשפחהמסירהשלרחבהמשמעותזהבהקשר״אימוץ״

ופרטיתינוקותמבתילאימוץשנמסרוהתינוקות,שלושתשלאימוצןנסיבותהבאים:
בתמונהאלונסיבותשלוהשתלכותןהבנות(;שלוש)להלן:בחקירהנחשפואימוצן
הרלוונטיותבשניםמתימןהעוליםמשפחותחיושבמסגרתההמציאותשלהכוללת
לחקירה.

המוסדותיחסנלוות:טענות.3

טענותשלשורהרקעעל-נסמכתואף-מועליתהממסדית״״החטיפהטענתא.
כלפיהםשגילווהמתנשאהמשפילהיחסבדברמתימןהעוליםשמעליםביותרקשות
בשעתותרםזהקשהיחסכאן.קליטתםובמסגרתארצההעלאתםבמהלךהממסדגופי
החטיפהבגרסתההוריםשנתנולאמוןמשמעותיתתרומה-תורםועודנו-
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הקשההיחסמןונגזרתהמשךהממסדיתבחטיפהרואיםהםכאשרהממסדית,

האמור.

רכושובגנבתבמרמה-ראשיתאלה:בשנייםבעיקרןמדברותהנלוותהטענותב.
העוליםאתשהביאולמטוסיםלעלייהעוברותכשיטים(,עתיקיםספרים)לרבות

והוא-שניתהוועדה:שלהחקירהבגזרתמצוייםאינםאלהנושאיםכאשרארצה,
"פטרנליזם","התנשאות",שלקשיםבגילויים-כאןהנדוןלענייןהחשוב

הייתה,אלהלגילוייםכאשרהקליטה,בשלבתימןבעוליו״זלזול""אפוטרופסות"

שלבבסיסםהחקירה.נושאהתופעההתפתחותעלממששלהשלכההנראהככל
שייחסההאשכנזי,הממסדגישתעומדת-נטעןכך-האמוריםהקשיםהגילויים

הוותיק.ליישובביחסתרבותית""נחיתותמתימןלעולים

שלהתרחשותהבבסיסעומדתזוהתייחסותהממסדית,לחטיפההטועניםלשיטת
שגילוהאכפתיות",ו״איהלב"ב״אטימותביטוילכללבאהוהיאהממסדית,החטיפה
להם.נעלמושתינוקותיהםההוריםלזעקותהממסדגורמי

הקליטהרשויותשגילוהיחסבדברשלטענותאףעליהיו,כאשרהדבריםיהיוג.

בטענתלתמוךבכוחןאיןהוועדה,לפנישהובאבחומראחיזהישמתימןלעולים
נמצאהלאזושלטענהמשוםבהרחבה,להלןשיוצגכפיזאת,הממסדית.החטיפה
שלאמינותולנוכחאחיזה,נטולתמסקנהאלאהיאאיןובפועלראייתית,תשתית
להוריהם.שנעלמוהתינוקותמרביתשלפטירתםעלהמעידהתיעוד

גורמימצדתימןעולינתקלושבוהיחסבדברהנלוותבטענותישזאת,עם

המשפחותבניביןששררהתקשורתחוסראתמסוימת,במידהלהסביר,כדיהקליטה:
אתשליליבאורלהאירוכדיהחולים:ובתיהתינוקותבתיסגללביןהמתלוננות
תינוקותלבתישמסרותינוקותשמאחששות,המשפחותבניבלבשהותירוהאירועים

"נגנבים".

פרנסילשיטתהממחישה,נוספת,לטענהלהתייחסאגורואיםהדבריםבשוליד.

בניהעוליםכלפיהממסדגורמישלוהזלזולההתנשאותיחסאתהתימנית,העדה
שימשוחולים,בבתישנפטרותימן,עולישלתינוקותשלשגופותוהיא,תימן,

דעתם.עלאוההוריםבאישורשלארפואיים""ניסוייםלעריכת
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אתוזיהותינוקותבקבורתשהשתתפושהוריםבכךנעוץזו,לטענההבסיס
בצורהתפורים)חתכיםבולטיםניתוחסימניישנםהגופותעלכיהבחינוהגופות,
גפן.צמרהוכנסהגופותתוךאלוכיגסה(,

בבתיפעלוכברתקופה,באותהבראיות.בסיסזולטענהאיןלעיל,לאמורפרט
-ההוריםכי-ונראההמוות,שלאחרנתיחותשביצעופתולוגיותיחידותחולים

הנפטרים.גופותעלאלונתיחותשהותירובסימניםהבחינו-המתלוננים

שלדעתםלשיקולנתוןהיהוהדברזהבנושאחוקיהסדרקייםהיהלאבשעתו,
שלגילויהמוותשלאחרהנתיחהבעריכתמצאהלאהוועדההחולים.ביתרופאי

הפתולוגייםהמכוניםביומניעיוןשהרימתימן,העוליםילדיכלפישליליתהתנהגות
תימן.בעולירקהתמקדולאשהנתיחותמלמדשאותרו

סיכוםהערתמזדמנת:ומסירהממסדיתחטיפה.4

טענתנסמכתשעליהםהגורמיםבמקבץאיןהבאים,בפרקיםבהרחבהשיובהרכפי
לטענה-ורעועהדלהגםולו-ראייתיתתשתיתלספקכדיהממסדיתהחטיפה
עלתלויהווטענהנותרתפטירה,עלהמעידהתיעודשלאמינותוולנוכחהאמורה;
בדברההסברמתיישבאחר,מצדבמבחן.עומדותשאינןומסקנותהשערותשלבלימה

עםמשפחותיהם,עםקשר""חסריתינוקותשללאימוץמזדמנתמסירהשלהאפשרות
הוועדה.לפנישנפרשהבמציאותמבוססתאחיזהזוולאפשרותהתיעוד;אמינות
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וחמישהעשריםפרק

הממסדית":ה״חטיפהטענתשלהתשתית
בהתרחשותההדוגליםלשיטת

פתיחההערות

I.ראשוןכצעדנעשההתינוקותבבתיהתינוקותשריכוזהטענהנדחיתכאשרגם
התינוקותשהוצאתהעובדה,מןלהתעלםאיןהממסדית,החטיפהמזימתשללמימושה

למערכתמחוץאלהוצאתםשללאפשרותהקרקעאתהכשירהממשפחותיהם,
התינוקותמבתי-בלבדופרטניתנקודתיתגםולו-לאימוץומסירתםהמבוקרת

החולים.מבתישגםואפשר

II.עומדהממסדיתהחטיפהטענתבבסיסוארבעהעשריםבפרקלעילכמפורט
תרומתםפיעל־למיוןהניתניםמרכזיים,נסיבתייםגורמיםשבעהשלמקבץ

ה״בסיסיים")המשמשיםהגורמיםכיתתכיתות:לחמש-המקבץשלהכולללמשקלו

הגורמיםכיתתהטענה(:לאימותה״מאמתים")המוצגיםהגורמיםכיתתלטענה(:מסד
הגורמיםכיתתדווקא(:ממסדיתחטיפהשלקיומהלאישור)המוצגיםה״מאשרים"

)שבאהמשליםוהגורםלחטיפה(:ממסדיקשרליישוםכראיהה״ממחישים")המוצגים

ההיעלמות(.תופעתלהדברתמעשבחוסרביטוילכלל

III.כוחהכאשרהאמורות,הגורמיםכיתותמחמשאחתכלבהרחבהתוצגלהלן
ושישה,עשריםבפרקיםבנפרדייבחן-יחדוכולןושל-מהןאחתכלשלהראייתי
ושלושים.ותשעהעשריםושמונה,עשריםושבעה,עשרים
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ההפתעה)א(את:הכוללתה״בסיסיים"הגורמיםכיתתו.
קבריםהיעדר)ג(הורים;ללאהקבורה)ב(שבפטירה;

-בהצטברותם-אלהגורמיםשלושההממסדית,החטיפהבטענתהדוגליםלשיטת
מכן,ולאחרבנפרד,אלהממרכיביםאחדכליוצגלהלןלטענתם.הבסיסאתמרכיבים

בעמדה)דיוןהממסדיתהחטיפהטענתמעליהמצטברמקיומםשגוזריםהמסקנהתוצג
ושישה(.עשריםבפרק-זו

האמורים:הגורמיםשלושתפרטיואלה

בקבורהההוריםמעורבותואישבפטירהההפתעהא.

ראשיתאלה:שנייםזהבהקשרעוליםהנעדריםמשפחותבנישמסרוהדבריםמן(1)
שנעלמו,התינוקותשלבריאותםמצבהמשפחה,בנישלהתרשמותםפיעלכי-

שעוררכזההיהלאהחולים,בבתילאשפוזםאוהתינוקותמביתלהיעלמותםעובר
לאשפוזם:אולהיעלמםבסמוךפטירתםעםמתיישבאינוכן,ועללחייהם,דאגה
בדיעבד,כללבדרךהייתהלהורים,כשהגיעההפטירה,בדברההודעהכי-שנית

עללהםשהודיעוהתינוקותשלגופותיהםאתלראותהזדמנותהייתהלאולהורים
שלאנקברוואלה-החוליםבביתואםהתינוקותבביתאם-פטירתם

בנוכחותם.

ליולדות,חוליםבבתישנעלמותינוקותשללעניינםגםחלדומה,דבריםמצב
התרשמותפיעלכי-ראשיתנטען:כאןגםלאחריה.בסמוךאולידתםעםמיד

הייתההפטירהעלשההודעהבאופןוחיוניים,בריאיםנולדוהתינוקותהאמהות,
גופותכי-שניתהאמורה:ההתרשמותעםאחדבקנהעלתהולא״מפתיעה״
קבורתם.במעמדנוכחיםהיולאוהםההוריםלפניהוצגולאהנפטרים

בניבנוכחותשלאוהקבורהשבפטירהההפתעה-האמוריםהגורמיםשני<2)

בדברשאלהסימניההוריםאצלהעמידו-הגופותאתזיהושהללוומבליהמשפחה
בדרךלהוריםנמסרזהשדיווחהעובדה,לכךותרמההפטירה,בדברהדיווחאמינות
תיעוד.ללאולרובמעשהלאחרכלל
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קבורהמקוםהיעדרב.

שלקבריהםאתלאתרהצליחלאהמתלוננות,המשפחותמןמבוטללאחלק<1>
ככלל,הדבר,נעוץהוועדה,לשיטתפטירתם.עלבשעתולהםשהודיעוהתינוקות

ממנה,כתוצאהאשרהקברות,מבתינכבדחלקהמאפיינתהירודההתחזוקהברמת
בבתיבפועלהקיימתהמציאותלביןקדישאחברותרישומיביןהתאמהאישוררת

שלקבורתםלמיקוםאחרסימוןאומצבותבהיעדרמתאפיינתזו,מציאותהקברות.
פיעלמהקברים,נכבדחלקשלמיקומםקביעתכאשרהנעדרים,מןמבוטללאחלק

גרידא."השערה"בגדר-הצערלמרבית-הינההקברות,בתיביומניהרישומים

קברותאתהנעדריםמשפחותחיפשוככלל,כי,היאהוועדהשלהתרשמותה(2)
לאהוסיףהדברוכיפטירתם,עלההודעהלהםשנמסרהלאחרניכרתתקופהיקיריהם

הדעתהקברות.בתישלהתחזוקהברמתכאמור,הנעוצים,האיתורלקשיימעט
הפטירה,עלהידיעהלקבלתסמוךהקברים'לאיתורהמאמציםנערכושאילונותנת,

נחסכת.הייתהנפשעגמתוהרבהשונההיההדבריםמצב

למיותרלאזאתעםשלהלן.ושישהעשריםבפרקיוצגזהבנושאמורחבדיון(3)
כחלקותהמסומנות"חלקות"נמצאובהםקברותבתיישנםכיכאןכברלהדגישיהיה
בקבריםנקברו"נפלים"ואילוקברים;סימוןללאתימן","ילדינקברושבהן

ועלבמצבות,מזההסימוןוללאכלשהםביומניםהקבריםמיקוםציוןללאמשותפים,
כלל.לאיתורניתניםהקבריםאיןאחת,לא-כן

סיכוםהבסיסיים:הגורמיםכיתתג.

ההפתעה-האמוריםהמרכיביםשלושתהממסדית,לחטיפההטועניםלשיטת
משנהו,אתהאחדמשלימים-הקבריםמציאתואיבקבורהנוכחותאישבפטירה,

החטיפהגרסתבבסיסהעומדתהעובדתיתלתשתיתמוצקהיסודאבןמציביםויחד,

נפטרואכןאם-ראשיתכדלקמן:הואכךהטועניםשלהמחשבההלךהממסדית.
איןואםנקברו;שבהםהקבריםלהימצאחייביםלהוריהם,שנעלמוילדיםאותם
רקישהקברים,היעדררקעעל-שניתנפטרו;שלאוסימןאותזההרי-קברים
ובמיוחדתינוקותיהםפטירתעללהוריםמידידיווחמסירתלאיאחדהסבר
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מהווהאינופטירתםעלוהדיווחנפטרולאשהתינוקותוהוא,בקבורתםשיתופםלאי

התינוקותהוחזקושבהןבנסיבות"גנבה"-שלישיתל״גנבתם״;והסוואהכיסויאלא

במסגרתואלאלהתרחשיכלהלאהחולים,ובבתיהתינוקותבבתילהוריהםשנעלמו

מעינילהיעלםהיהיכוללאכזהקשר)כאשרבדברהנוגעיםכלביןרבתיקשרשל

הרשויות(.

ההודעות)א(את:הכוללתה״מאמתים"הגורמיםכיתת.2
)ב(התבגרותם;עםלנעדריםשנשלחוהרשמיות
שלההשלכות)ג(התושבים;במרשםשנתגלוהליקויים
השישיםשנותשלהאוכלוסיןבמפקדהתפקדותהיעדר

זוכיתהעלהנמניםהגורמיםבשלושתישהממסדית,החטיפהבטענתהדוגליםלשיטת
עמדתםיוצגולהלןכאמור.חטיפהשלהתרחשותהאתלאמתכדי-בהצטברותם-

לשיטתם-הנגזרתוהמסקנההגורמים,משלושתאחדכללגביבטענההדוגליםשל
ושבעה(.עשריםבפרק-זובעמדה)דיוןהשלושהשלמהצטברותם-

האמוריםהגורמיםשלושתפרטיואלה

תושביםבמרשםליקוייםהאוכלוסין,במפקדהפוקדיםרישוםא.
הפניםבמשרד

מןחלקלגבינרשם,1963-1962בשניםשנערךהאוכלוסין,מפקדבמהלך(1)
-הפוקדיםידיעלנמצאולאהדברים,מטבעואשר,-להוריהםשנעלמוהתינוקות
אובמקום"(,נמצא"לאשל)במשמעות"עזב"אותושב":להיות"חדלהמילים:
דומה.משמעותבעלותאחרותמילים

לעובדהביטוילתתמנתעלורקאךנועדהזוהתבטאותלנו,שהוסברכפי(2)
משמעותלהלתתואיןהמפקד:לצורך"התושב"ה״תינוק"אתמצאלאשהפוקד
ורואותהזה,ההסברעםמשלימותאינןהמתלוננותהמשפחותברם,אחרת.

הארץ".ב״עזיבתנעוצהההתפקדותאישסיבתלכךביטויאלו,בהתבטאויות
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עלהמעידשהתיעודטענתם,אתהמאמתנוסףגורםלמשפחותנמצאבכך(3)
אכןאילושהריכוזב,הינולהוריהםשנעלמוהתינוקותאותםשלוקבורתםפטירתם
היהולאהפניםמשרדשלבתיעודביטוילידילבואהדברהיהצריךהתינוקנפטר

ההתפקדותאירקעעלוכד׳("עזב")אותושב"להיות"חדלהמיליםלרישוםמקום
במפקד.

לנעדריםרשמיותהודעותב.

המתלוננותמהמשפחותמבוטללאלחלקלהגיעהחלוהשישיםשנותבמחצית(1)
וביןלהוריהםשנעלמולתינוקותהממוענותהמדינה,רשויותמטעםרשמיותהודעות
אצלשימשההודעות,משלוחביטחון.לשירותהתייצבותחובתבדברהודעותהיתר

ידיעלנשלחיםאינםכאלהוהודעותמסמכיםהבא,המחשבהלהלךבסיסהמשפחות

פיעל-שנעלמוהתינוקותאלמתייחסותשהרשויותמכאן,ש״נפטר״;למיהרשות
בהתאם.ותועדלהוריםשנאמרלמהבניגודנפטרו,שלאמיכאל-שברשותןהמידע
פטירתםעלהמעידשהתיעוד-החטיפהבטענתהדוגליםלדעת-היאהתוצאה

עליו.לסמוךניתןלאכן,ועלאמיןאינושנעלמוהתינוקותשלוקבורתם

ה״חטיפהגרסתעםמתיישברקלא-המשפחותטוענותכך-זהדבריםמצב<2)
משמיטההודעותשמשלוחמשוםזאתהתרחשותה.דבראתמאמתאלאהממסדית",

פטירתעלהמעידהתיעודאםזו,לשיטההתיעוד.לאמינותמתחתהבסיסאת
הפנים,שבמשרדהתושביםבמרשםביטוילכללבאלאלהוריהםשנעלמוהתינוקות

כוזב.שהואמשוםאלאזאתאין

שברישומיבכך,המתלוננותהמשפחותבנימוצאיםהאמורה,למסקנהחיזוק(3)

ואיןהתפקדו,שלאאלהשלפטירתםעלהמצביעכלשהומידענמצאלאהפניםמשרד
הפוקדיםרישוםשלהצירוףהחסר.אתלמלאכדיהתפקדו,לאשה״תינוקות"בעובדה
-מחייבהתושבים,מרשםברישומיפטירהעלדיווחהיעדרעםתושב״להיות״חדל
לאלהוריהםשנעלמוהתינוקותכיהמסקנה,את-המתלוננותהמשפחותבנילדעת
הממסדית.החטיפהגרסתמתאמתתובכךנפטרו,
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ישיראימוץ)א(הכוללת:ה״מאשרים"הגורמיםכיתת.3
מחלימיםבהחזרתידואוזלתליקויים)ב(תינוקות;מבתי

שלרקעעללמשפחותנעלמיםהחזרת)ג(להוריהם;
הלילה;בשעותתינוקותגנבת)ד(אלימה;דרישה

בהונאהתינוקותונטילתגנבת)ה(

-הנ״להגורמיםבחמשתישממסדית״,״חטיפהשלבהתרחשותההדוגליםלשיטת
מכיתתהמתחייבת:המסקנהאתלאשרכדי-שבהצטברותםובוודאילחודאחדבכל

ה״מאמתים"הגורמיםומכיתתלעיל(1בפסקה)כמפורטה״בסיסיים״הגורמים

ושמונה(.עשריםבפרק-זובעמדה)דיוןלעיל(2בפסקה)כמפורט

הגורמים:חמשתפרטיואלה

התינוקותמבתיישיראימוץא.

עםפרטיותשיחותבמהלךמטפלותשתישלבהתבטאויותנעוץזהגורם(1)
לפיהן:-הוועדהלפנישמסרובעדותלמעשה,בהן,חזרומתוכנןאשר-עיתונאים

השתייםהתינוקות.מבתיהישרלאימוץתינוקותלקבלהיהניתןהתרשמותן,פיעל
הנעוצההתרשמותמציגות-אלאמסוימים,אימוץמקריעלמצביעותאינן

התבוננועבדו,בהםהתינוקותבבתישהסתובבומבוגרים,זוגותשלבביקורים
ביניהםמשוחחיםכשהם-לאימוץתינוקמהםלבחורכ״מבקשות״-בתינוקות

זרה.בשפה

המטפלותשתישל-לכנותהלחשושסיבהאיןאשר-להתרשמותןביטוי
משתיאחתאלה:בשנייםהממסדית,החטיפהבגרסתהדוגליםמוצאיםהאמורות,

ואילוהתינוקות:מביתתינוקלעצמהל״קחת"לשקוללאמהבשעתוהציעההמטפלות
בובותלתינוקותחילקוהתינוקותבביתשביקרוהזוגותכיבדבריה,הטעימההשנייה
"נעלמו".התינוקותהביקוריםלאחרוסמוך

לגרסתאימותבההמוצאיםמצרפיםהמטפלות,שתישלהאמורהלהתרשמות(2)
להןשנראותינוקותלפיהםאחרות,מטפלותשמסרודבריםהממסדית,החטיפה

להןנאמרהם,היכןוכשהתעניינובמיטותיהם:בבקריםנמצאולא"בריאים",

170



היוהתינוקותכיהתרשמותןלנוכחתמוהלהןשנראהדברחולים,בבתישאושפזו

בריאים.

שמספרכןעלהממסדית,החטיפהבגרסתהדוגליםזהבהקשרמצביעיםעוד
עללהצביע)מבליויצ״ובאמצעותלאימוץתינוקותלמסירתהתייחסומטפלות
בספרוצייןלעולה(רפואי)שירותהשר״לראששטרנברג,ושד״רספציפיים(;מקרים

המוסדות.באמצעותלאימוץהועברורביםילדיםכיעם","בהיקלט

ההחזרהבתהליךוליקוייםלאשפוזבהעברהאנדרלמוסיהב.
מחלימיםשל

תיארואשרמלוות,מטפלותומספראמבולנסיםנהגישמסרובדבריםנעוץזהגורם
לאחרלמשפחותיהםובהחזרתםלאשפוזתינוקותבהעברתסדריםואי"אנדרלמוסיה"

שהבריאו.

מדגישיםהחולים,בבתילאשפוזתינוקותלהעברתהמתייחסיםהתיאוריםמן(1)
גופםעלנשאולאהתינוקותכיהעובדהאתהממסדיתהחטיפהבטענתהדוגלים
ולמסירהההוריםעםקשרלניתוקזהות,לאבדןרחבפתח-ומכאןמזהות,תוויות
בקשרהנטענתה״אנדרלמוסיה"אףעלכיכאן,כברלצייןראויזהבהקשרלאימוץ.
-ככללחיצונייםחוליםבבתילאשפוזהתינוקותמבתיתינוקותהעברתלסדרי
לראותאיןושישה,עשריםבפרקשמובהרכפי-וכיבשמותיהם,התינוקותאושפזו

התינוקות.שלזהותםלאבדןמשמעותיגורםזהבהקשרהסדריםבאי

מדגישיםלהוריהם,שהחלימותינוקותהחזרתלהליכיהמתייחסיםהתיאוריםמן<2)
קשייםבשלכי-ראשיתהבאים:הענייניםאתהממסדיתהחטיפהבטענתהדוגלים
הושארואושוחררושמהםהחוליםלבתישהחלימותינוקותהוחזרוההורים,באיתור
ועלזהותוחסרילנטושיםנחשבוושםהמחנות(,אושפזו)בתקופתמהםתינוקותבבתי
שהתינוק,טענומשפחותשבהםמקריםהיוכי-שניתלאימוץ;מועמדיםכן

תגיהחלפתלאחראחרתינוקבמקומוונטלותינוקןאינולהןלהחזירשמבקשים
השניים.ביןהזיהוי
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<3>
אחראיםשהיווהמוסדותהרשויותהממסדית,החטיפהבגרסתהדוגליםלשיטת

מצבמחלימים,בהחזרתהסדריםובאיבאשפוזבאנדרלמוסיהראוהמשפחותלקליטת
עולישלתינוקותשלחטיפתםבדברהקשרשלמימושוקידוםאתהמשרתדברים
למניעתממששלצעדיםנקטושלאבלבדזולאכן,ועללאימוץ;מסירתםלשםתימן

הניחואלאמחלימים,ולהחזרתלאשפוזהקשורבכלסדרולהשלטתהאנדרלמוסיה

מפירותיה.ונהנולהתרחבלאנדרלמוסיה

שלסירובאוההוריםאתלאתרהיכולתאיכאן,כברלצייןראויזהבהקשר(4)
מזדמנתמסירהשללאפשרותפתחפתחולהם,ויוחסשהחליםתינוקלקבלהורים
בהמשךשיפורט)כפימהוריוקשר"ל״מנותקשהפךתינוקאותושללאימוץ

בהרחבה(.

אלימהבדרישהנעלמיםהחזרתג.

בעדותעמדתםאתהממסדיתהחטיפהבטענתהדוגליםנועציםזה,גורםשלבעניינו

בבתילבקרםבבואםלהוריהםשנעלמותינוקותלפיהמשפחות,בנימספרשמסרו

לנקוטאיימוואףהחזרתםאתבמפגיעדרשואלהכאשרלהוריםהוחזרוהתינוקות,
שלראשיתהושיקפהמאורגנתהייתהשההיעלמות-מכאןייענו.לאאםבאלימות

חטיפה.

המשפחותבניזהבהקשרשמסרולדבריםפרטככלל,כיכאן,כבריצויןזאת,עם

בכך,התומכותנוספותראיותנמצאולא-הוריהםמפיכללבדרך-בדברהנוגעות
התינוקכימלמדיםאכןגרסתןאתהמשפחותבניסומכיםשעליהםשהאירועים
עשריםבפרקמובהריםוהדבריםחטיפתו,בתהליךראשוןבשלבבמכוון,"הועלם"

שלהלן.ושמונה

-ברםהאמורים.האירועיםשלהאובייקטיביהתיאורעלחולקתהוועדהאין
ה״החזרה"מקרישליסודיתפרטניתבדיקהלאחרכאן,כברזאתלצייןוראוי

שבהםבמקריםמדוברדבר,שלבסופוכי,מסתברושמונה(עשריםבפרק)כמפורט
תקשורתהיעדראותקלה,אוטעות,שלרקעעלהתרחשווה״החזרה"ה״היעלמות"

ההורים.לביןהתינוקותביתסגלאנשיבין
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התינוקותמבתיבלילותתינוקותגנבתד.

עדותעלעמדתםאתממסדיתבחטיפההדוגליםסומכיםזה,גורםשללעניינו(1)
בשעותהתינוקותמבתיתינוקותשלגנבתםבדברמטפלותשלכביכול,"ישירה",
אתהמבטאתבמסקנהאלאישירה,בעדותמדובראיןבפועל,ברם,הלילה.

בהםבמקומותהבוקר,בשעותתינוקותשלהימצאותםמאיהמטפלותשלהתרשמותן
חלוהתינוקותלפיולמטפלות,שניתןההסברכאשרהקודם,בלילהללינההושארו
התינוקותהיוהתרשמותןפישעלבכןבהתחשבדעתן,עלהתקבללאואושפזו
תמוהה.להןנראתההחוליםלביתבמפתיעוהעברתםטובבריאותבמצבשנעלמו

שלבשמולנקובמסוגלותלאאלואחיותכאן,כברלהדגישיהיהלמיותרולא(2)
בקשרפרטיםלמסורידעולאוכןכזה,רקעעללהוריושנעלםמסויםתינוק

נראולאשבעיניהןכךעלכאמור,המבוססת,מהתרשמותן,לבדלהיעלמות,
הלילה.במשךלאשפזםצורךשיהיהכאלה"היעלמם"ערבהתינוקות

בהונאהתינוקותגנבתה.

סומךממסדית,חטיפהשלבהתרחשותההדוגליםזהבהקשרשמעליםהטיעון(1)
העוליםשל"תמימותם"ניצולרקעעלתינוקבגנבתמדוברשבהםספוריםמקריםעל

מדוברובקליטתם.ארצהבהעלאתםשטיפלוהרשותבעובדישנתנווה״אמוךהחדשים
במרפאהתינוקותהיעלמותעלמשפחהבניהתלוננושבהםבודדיםמקריםבמספר
הוחזקתינוקכאשרהתעופהבשדההנחיתהבעתאורפואיטיפוללקבלתפנואליה
מטפלת.בידי

שכתבדבריםעלממסדיתלחטיפההטועניםמצביעיםולאימותלהמחשה(2)
העוליםהגעתעםתינוקות"גנבת"בדברוציון"תימן"נתיבותבספרועובדיהאברהם
כדלקמן:התעופה,לשדהמתימן

תחילהבכוונהנוצרהבלילות,ובעיקרמהאוירון,העולים"ברדת
משדההעוליםאתהמוביליםהנסיעותקבלניידיעלמדומהמהומה
שלנוואחרים")ההדגשהאדוםדודמגןאנשיעםיחדלמחנות,התעופה

הוועדה(.-
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אלובודדותפרשיותנותרותההוריםלגרסתנוספותעדויותהיעדרבשל(3)
אופיםעלללמודניתןברם,"עלומים".נותריםבהםשמדוברכשהתינוקותעמומות

בספרו,עובדיהאברהםכתבשעליולמקרהבקשרשנערךמבירורהללוהמקריםשל
וארבעה(.שלושיםפרק)ראההמתלוננתהאםאיתורלאחר

במהלךהוחזקההקשהבריאותהמצבשבשלבתינוקתמדוברשהסתבר,כפי
במישריןאחותאותהידיעלהועברה־הנחיתהעםומידאחות;בידילארץהטיסה
בביתהוריהנוכחותללאונקברההלבלדאבוןנפטרהשםבצריפיןהחוליםלבית

באי-התלונהמקורהוועדה(.בארכיוןמוחזקזהבעניין)התיעודבסגולההחולים

ולאןומדועאחות,בידיהטיסהבמהלךהתינוקתהוחזקהמדועלמשפחה,מידעמתן
הנחיתה.עםהועברה

נסיבות)א(את:הכוללתה״ממחישים"הגורמיםכיתת.4
תימנייהילדהעםהמפגש)ב(הבנות;שלוששלאימוצן
פרשת)ד(לוין;צילהפרשיית)ג(הברית;בארצות
סיביליהמשפחת

להמחישכדיהנ״להגורמיםבארבעתישהממסדיתהחטיפהבטענתהדוגליםלשיטת

עשריםבפרק-בטענה)דיוןכאמורחטיפהשל-בפועל-התרחשותהאת

ותשעה(.

האמורים:הגורמיםארבעתפרטיואלה

הבנותשלוששלאימוצןנסיבותא.

שללהתרחשותהשהטועניםלכאורה,נראההוועדהלפנישהובאהחומרמתוך<1>
זאת,הבנות.שלוששלאימוצןבנסיבותבעמדתםתמיכהמוצאיםממסדית,חטיפה
מחוץאלהשלושאתלהוציאהיהניתןלאהאמורה,בטענההדוגליםשלדעתמשום

אבדןהמציגפורמלירקעמהןאחתלכלוליצורהתינוקותבתישלהמבוקרתלמסגרת
רבתיקשרבמסגרתהדברנעשהכןאםאלאאימוצן,לצורךההוריםאיתורשליכולת

העולים.לקליטתאחראיםשהיוהבכירים,הממסדגופיביןשנקשר
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יוצגמהן,המתחייבתוהמסקנההבנותשלושאומצושבהןבנסיבותדיון(2)
להלן.ותשעהעשריםבפרקבהרחבה

הבריתבארצותתימנייהילדהעםהמפגשב.

בהתרחשותה,הדוגליםמוצאיםהממסדיתהחטיפהמזימתלמימושנוספתהמחשה
בתעורשחומתילדהיורקבניובאקראיפגשלפיההכהןאבידורהרבשלבעדותו
בסיס.והשראהשימשזה,תיאורמישראל.הובאהשהיאלושנאמראשכנזית,למשפחה
עולישלתינוקותלפיההשישים,בשנותהזה""העולםבשבועוןשפורסמהלכתבה
בתמורהילדיםחשוכותלמשפחותנמסרוושםהברית,לארצותוהוכרחונחטפותימן

מרשימים.לסכומים

"שמע"מאשריותרלומרהיהיכוללאהכהןאבידורהרבכאן,כברויודגש
בשעתושהיהכהן,שלוםואילומישראל;מאומצתילדההיאכאמורשפגששהילדה
לבררניתןלאזה,דבריםבמצבנשרף.הזה""העולםוארכיוןנפטרלכתבה,אחראי

שלעדותוילדה.אותהשלמשפחתהאתלאתרלאואףשפורסםלמידעהמקורהיהמה
העובדתיתהתשתיתלבירורדברתרמהלא־הזה""העולםעורך-אבנריאורימר

הבריתבארצותלאתרהוועדהמאמציבהמשך,שיובהרוכפיהכתבה,בבסיסשעמדה
פירותהניבולאלהוריהםשנעלמותימןמתינוקות"מאומצים"-בעיקריורקניו-

נשיאעםהמגעיםהסוכנות;שליחיבאמצעותהקריאהפירות,הניבולאהיתר)בין
כב׳הוועדה,חברתשלוביקורהגיאת;מריורק,בניותימןעולישלהפדרציה
יורק(.בניובפרקליטותקובל,)דימ׳<השופטת

לויןצילהפרשייתג.

בגב׳ותשעהעשריםבפרקזובפרשייההדיוןבמסגרתבהרחבהשיוצגכפי-מדובר
חיפה,לידבקיבוץלמשפחהלאימוץ-1948בשנת-כתינוקתשנמסרהלוין,צילה

ראשונהד.נ.א.בבדיקהתימן.עולישלהנעדריםהתינוקותביןנמניתשהיאומאמינה
שילדתםתימן,עוליממשפחותאחתשלהאובדתהבתהינהלויןשהגב׳נמצא

והשוואתבבדיקה,טעותנפלהכיגילתהחוזרתבדיקהברם,להם.נעלמההתינוקת
עלתההתלונהנושאהתינוקתואילו1948בשנתאומצהלוין)הגב׳ומועדיםתאריכים
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שנעלמהתינוקתאותההיאלויןשהגב׳האפשרותאתשללה(1949בשנתלארץ

העולים.למשפחת

אינו-המתלוננתהמשפחהעםבהפגשתהשטיפל-לויןהגב׳שלכוחהבא
בפרשייהרואיםהתימניתהעדהופרנסיוהבירור,החוזרתהבדיקהתוצאותעםמשלים

ממסדית.חטיפהשללהתרחשותההמחשהזו

סיביליהמשפחהפרשתד.

היהכאשרנחטףשנתיים,כבןתינוקבהיותומבניה,אחדכיהטוענתבמשפחהמדובר

למשפחתוכאשראשכנזית;למשפחהלאימוץונמסרממשלתיחוליםבביתמאושפז

בקבורתו.השתתףאףהמשפחהואביהחוליםבביתנפטרהתינוקכידווח

במשפחהכמאומץשגדלה״תינוק",אתלאתרבידהעלההמשפחה,לטענת

זרה.

תינוקותשלפטירתםבדברהתיעודשלאמינותולחוסרהטועניםלשיטת

לטענתם.חותכתהוכחהזופרשהמהווהלהוריהם,שנעלמו

המשליםהגורם.5

והקליטההעלייהמוסדותשגילוהמעש"ב״חוסררואיםהתימניתהעדהפרנסיכאמור,
ההיעלמותתופעתעםבהתמודדות-בענייןשנגעוהממלכתייםהמוסדותלרבות-

למראית"טיפולהיהזהבענייןידןעלשנעשהשהטיפוללכךראיההתינוקות,של

שלהתרחשותהחשיפתאתלמנועהיתההאמיתיתתכליתוכאשרבלבד,עין"
שלושים(.בפרק)דיוןהממסדית""החטיפה
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ושישהעשריםפרק

הגורמיםכיתתבחינתהממסדית:החטיפהטענת
בטענה(הדוגליםה״בסיסיים")לשיטת

פתיחההערת

סומכתועליהם-צומחתמהםהבסיסיים,הגורמיםשלהראייתיכוחםייבחןזהבפרק
המשפחה;בהיעדרוהקבורהשבפטירהההפתעה(1)הממסדית:החטיפהטענת-

קברים.באיתורהקשיים<2>

המשפחהבהיעדרוהקבורהשבפטירהההפתעהו.

המחנות()תקופתשמותברישוםשיבושיםשם:ללאאשפוזא.

לקליטתאחראיםשהיוהגורמיםידיעלבשעתושניתנההמקובלתהסיבה(1)
למסירתלהביאהיהשעשוימצב־להוריהםהתינוקותביןהקשרלניתוקהעולים

ברישוםשנפלובשיבושים-ראשיתבשניים:נעוצההיתה-לאימוץהתינוקות
התוליםובבתיהרשות(מצוותפיעלהוחזקו)בהםהתינוקותבבתיהתינוקותשמות

העיקרוהוא-שניתההורים(;מעורבותללאהתינוקותמבתילאשפוזנשלחו)אליהם
בבתישהוחזקושהתינוקותלהבטיחמנתעלטכנייםאמצעיםננקטושלאבכך-

האישיים,פרטיהםשלמדויקרישוםגופםעליישאוחוליםבבתיאושפזואוהתינוקות
הביולוגית.זהותםאתיאבדולאמקרהשבשוםבאופן

שהאנדרלמוסיהטוענים,הממסדיתהחטיפהבטענתהדוגליםנאמר,שכברכפי
הקרקעאתלהכשירמנתעלבמתכוון,נגרמוההוריםאתלאתרהיכולתואיבאשפוז
התינוקות.לחטיפת
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כיעילההעוליםקליטתעללאחראיםבשעתושנראתההדרךזה,דבריםבמצב(2)

התינוקותשללגופםלהצמידההצעה-ראשיתהייתה:ההיעלמותבתופעתלמלחמה

הצעה-שניתשמם:אתהנושאתאצעדההחוליםבתיאלממשפחותיהםשהורחקו
שלתנועהכלתירשםבהמעקב,כרטסתהתינוקותובבתיהעוליםבמחנותלקיים

תינוק.

הלכההתינוקותשלהיעלמותםתופעתיושמו.לא-מסתברכך-אלהרעיונות

וגדל.הלך-פטירתםעלדווחושבדיעבד-ש״נעלמו״התינוקותומספרוהתרחבה:
העיקריתשהסיבהבסברה,להחזיקהמשיכובעניין,שטיפלוהגופיםברם,

הוסטהדגשכאשרהתינוקות:שלזהותםבשמירתבתקלותנעוצהל״היעלמות"
מוכריםהלאהתימנייםהשמותברישוםלשיבושיםלתינוק,צמודשםמהיעדר

כאחד.והמורכבים

שללתרומתםבאשרשונהתמונהמציגההמציאות,שלאובייקטיביתבדיקה(3>
תינוקותמבתיתינוקותשללהיעלמותםזיהוי,אמצעינשיאתואיהשמותשיבושי
חולים.ומבתי

עולה-החוליםבתירשומותעלכמובןוהדגש-הוועדהלפנישהובאהחומרמן
כשהםהחולים,לבתיתימןעולישלהעוליםממחנותהתינוקותהגיעוככלל,כי,

תינוקקבלתכאשרנשלחו,שממנוהמקוםציוןתוךגםולרובהמלאבשמםמזוהים

היא,זה,דבריםממצבהמתחייבתהמסקנהביותר.נדירההייתהשם,ללאלאשפוז

בתיברשומותרשוםהיהשאושפזו,התינוקותשל-והנכון-המלאשמםשככלל,

החולים,בבתיהתקבלווהתינוקותלאשפוז,התינוקותנשלחושמהםהתינוקות

עמם.המלאכששמם

בתקופתכיהתרשמוהאמבולנסיםמנהגישעדיםמכךמתעלמתאינההוועדה(4)

הבטיחולאהתינוקות,מבתילאשפוזתינוקותנשלחושבהםהתנאיםלפחות,המחנות

האחרוהתיעוד-החוליםבתישלהקבלהיומניברם,שם.קבלתםבעתזיהויםאת

לאשפוזהתקבלוהתינוקותככלל,הכול,שלמרותמלמדים-זהבהקשרשנמצא

עמם.המלאכששמם

החולים,בבתישאושפזוהתינוקותשמותברישוםשיבושיםנמצאואחתלאאכן,

החולים.ובתיהתינוקותבתישלהסגלעלאלהשיבושיםהכבידואחתלאכיונראה
האפשרותאת-בודדיםבמקריםאלא-חסמולאבהם,שמדוברהשיבושיםברם,
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לאשמותשיבושישאושפז.לתינוקהרישומיםאתוליחסהאמיתיהשםאללהגיע
אללהגיעהוועדהמחוקרימנעושלאכפיההורים;לאיתורמכשוללהוותצריכיםהיו

השתבש.שמושרישוםהמסויםהתינוק

משפחותלאיתורמנגנוןהיעדרב.

הדיווחהיעדרכימלמדתהוועדה,לפנישהובאהחומרמןהמצטיירתהמציאות(1)
היכולתואי-שנפטרוהתינוקותבקבורתחלקלקחתהזמנתםאילרבות-להורים
זהות,ובאבדןשמותבשיבושינעוץהיהלאשהחלימו,התינוקותהחזרתלשםלאתרם
בתי-התינוקותשהושבהםהמוסדותביןיעיל,ודיווחאיתורמנגנוןקיוםבאיאלא,

היההתינוקות,לביתתינוקשלמסירתועםההורים.לבין-חוליםובתיתינוקות

-המשפחהכאשרהמשפחה.ביזמת־עקרונית-מותנהמשפחתולביןבינוהקשר
בביתהתינוקאצללביקוריםהגיעהלא-מוצדקיםכללבדרךשונים,מטעמים

הדין,והואהקשר.לחידושצעדיםהתינוקותביתמטעםננקטולאהתינוקות,
שמירתמעמסתחולים,בבתישאושפזבתינוקמדוברכאשרהמתחייבים,בשינויים

בלבד.ועליההמשפחהעלמוטלתהיתר,לבינוהמשפחהביןהקשר

משפחתההיאבעתהתקשתהכמהעדלהבהיר,מגתעלבמיליםלהרבותצורךאין
המשפחהכאשרתינוקות,לביתשהוכנסתינוקעםקשרעללשמורמתימןעולים
בבעיותטרודהאורביםרכיםבילדיםמטופלתשהייתהאופנימי,למשברנקלעה
מדוברוכאשרלחלוטין.זרותחייהשאורחותחדשה,בארץבקליטתההקשורותאחרות
החוליםלביתהנסיעהעלשהכבידוהאובייקטיבייםלקשייםנוספוחולים,בבית

התינוקות,בתיסגללביןהמשפחותביןההידברותקשייהנסיעה(,מימון)לרבות
מבוטלתלאתרומהתרמואלהקשייםהחולים.בבתיהרפואיהסגללביןובמיוחד
למצבבקשרלהןשנאמרבמההמשפחותשלהאמוןואיהתסכוללתחושת

ואפילוכזלזוללמשפחותשנראהמהבבסיסאלה,קשייםעמדואחתולאתינוקותיהם,
והשפלה.עלבון

ביןהקשרשהתרופףבמקוםכימלמד,החקירהחומריהיו,כאשרהדבריםיהיו(2)
הגורמיםמצדדברנעשהלאהתינוקותבבתישרוכזוהתינוקותלביןהמשפחות
המשפחות,עםדיווחתקשורתולקיוםהקשרלחידוששםהתינוקותלהחזקתהאחראים

בבתישאושפזובתינוקותמדוברכאשרשאתוביתרעצמהעלחזרההתמונהוכי
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דיווח,קשרשנדרשובמקוםהמשפחותעםקשרמלכתחילהקייםהיהלאשםחולים,
גרידא.מזדמןקשרזההיה

התינוקותבתיביןקשרוחידושדיווחאיתור,נוהליקיימיםהיולאבשעתו,

מחנותהנהלותהתינוקות,בתילביןהחוליםבבתיהילדיםמחלקותוביןלמשפחות
מוסדשלוהיעדרוהמשפחותעםשוטפתתקשורתשלהיעדרההמשפחות.אוהעולים
פטירתעללהוריםהדיווחאישלהמכשלהבבסיסכללבדרךשעמדוהםמרכזי,איתור

התינוקות.אתלזהותהיכולתאבדןולאחולים;בביתובמיוחדתינוקותבביתתינוק
המקרים,שלמבוטללאובחלקהחולים,ובביתהתינוקותבביתידועהיההתינוקשם

במקוםברם,חולים.בבתילאשפוזהתינוקהגיעשממנוהמחנהזהותגםידועההייתה
)ביתתינוקםנמצאשבוהמוסדעםקשרלקיום-מיזמתם-דאגולאשההורים

אתלאתרמנתעלהאמוריםהמוסדותמצדדברנעשהלאחולים(,וביתתינוקות
התינוק.שלקורותיועללהםולדווחההורים

ביןהדיןוהואהמשפחות,לביןהתינוקותבתיביןלנתקגרמהביקוריםהפסקת
אוהתינוקותביתמצדיזמהבהיעדרלהורים.החוליםבבתיהמאושפזיםהתינוקות

וביןשנפטרביןתינוקה,שלגורלועלדיווחללאהמשפחהנותרה-החוליםבית

שהחלים.

מסכמתתמונהתינוקות:בתיג.

בריאותובמצבהידרדרותעללמשפחותהדיווחאילעיל,האמורמןכמתחייב(1)

התינוקותבבתיהתרחשהשהפטירהמקריםבאותם-וקבורתופטירתוועלתינוקשל

שלקיומוהבטחתבאינעוץ-המחנותבתחומישפעלוהמקומייםהחוליםבבתיאו
שלאמקוםככלל,התינוקות.ביתמיזמתלמשפחתו,התינוקביןונמשךיציבקשר

להנחה,בסיסהתינוקותביתסגלעבורבכךהיההמשפחה,מצדכזהקשרנשמר

ממששלצעדיםמצידונקטלאהתינוקותוביתבתינוק;מתעניינתאינהשהמשפחה
עללהלדווחמנתעל-הקשרלניתוקהאמיתיתהסיבהולבירור-המשפחהלאיתור

וקבורתו.פטירתועלאוהתינוקשלבריאותומצב

התינוקותבביתתינוקנפטרכאשרככלל,כי,היאהוועדהשלההתרשמות(2)

למשפחהוהייתהאמיתיבזמןלההודיעו-עמורצוףקשרעלשומרתכשמשפחתו
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בהקשרננקטלאכאמור,קשרנשמרשלאבמקוםואילובקבורתו;להשתתףהזדמנות
לאהתינוקות,ביתסגלמאנשיאישהתינוקות.לביתהמשפחהלהזעקתממשיצעדזה

ננקטהשלאהדברים,ומטבעבקבורה,מעורבתלהיותהמשפחהאתלזמןמחובתוראה
התינוקות.ביתמצדיזמהזהבעניין

המציאותבבסיסעמדהלפניה,שהובאהחומרמןלהתרשםהוועדהשיכלהככל(3)
לאשהקשרומקוםהמשפחה,עלהתינוקעםהקשרלשמירתהאחריותהטלתהאמורה,
ש״ננטש"תינוקהתינוק.ל״נטישת"וסימןאותהתינוקותביתסגלבכךראהנשמר,
בחובהנושאעצמוראהלאוהסגלהתינוקות,ביתשלמוחלטתלשליטהעברכאמור,
עשוי-כךש״ננטש״תינוקכןעלאשרמשפחתו.כלפיתינוקלאותובקשרכלשהי

בנעליבאהתינוקותביתסגל-ונפטרחלהואםלאימוץ,מועמדלהימצאהיה
לקבורתו.הקשורבכלהמשפחה

מסכמתתמונההחולים:בתיד.

תינוקותשלבריאותםבמצבהידרדרותעללהוריםדיווחהיעדראיפוא,ככלל,(1)
תינוקותשלהקבורהבהליךההוריםשלשיתופםאיוהעיקר,חוליםבבתישאושפזו
בהעברהסדריםאישלרקעעלרישוםליקוייבשלנגרמולאשנפטרו,מאושפזים
בתילביןהחוליםבתיביןהאשפוזעםשנוצרה״נתק"שלתולדההיו-אלאלאשפוז,
-ראשיתבשניים:נעוץהיהזה״נתק״והמשפחות.המאושפזיםהובאומהםהתינוקות
רצופיםביקוריםעללמאודעדשהקשומגוונים,אובייקטיבייםגורמיםשלבקיומם

מעקב,מנגנונישלבהיעדרם-עיקרוהוא-שניתהחולים;בבתיהמשפחותשל
התחייבשבהןבנסיבותמיזמתם,החוליםבתילפנותהיוחייביםאליהםואיתור,דיווח
המשפחות.עםקשרקיום

ביתסגלכאשרהמשפחות;עלהוטלההמאושפזיםהתינוקותעםהקשרשמירת
זה.בענייןכלשהיבחובהנושאיםעצמםראולאהמחנההנהלתאוהתינוקות

-הטובבמקרה-החוליםביתהסתפקפטירה,שלבמקריםכיהיא,ההתרשמות
חופשיעצמווראהלאשפוז,התינוקותנשלחושממנוהמחנהלהנהלתפורמליבדיווח
ההוריםנוכחותאתלהבטיחמבלי-סבירזמןפרקתוך-הנפטרקבורתאתלקיים

בכך.לשתפםומבלימעמדבאותו
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אךושוחרר,החליםתינוקכאשרהחוליםבבתינוצרבעיקרו,דומהדבריםמצב<2)

לאכאלה,במקריםגםלאתרה.היכולתאיבשללמשפחתולהחזירוהיהניתןלא

אתלהבטיחהיהשצריךבמוסדרוכזולאוהתינוקותראוייםאיתורהליכיננקטו

מאוחרבמועדההוריםידיעלאיתורםאתלהבטיחלפחות,אולהוריהם,החזרתם

את"איבד"אותרהלאשמשפחתושתינוקאפשר,גםאפשרכןעלאשרכלשהו.

מנגנוןהיעדרבשלאלאשמו,ברישוםשיבושבשלאושמורישוםאיבשללאזהותו,
נותק.משפחותיהםלביןבינםשהקשרבתינוקותלטיפולמרכזי

מאמציםננקטולפיהםורופאים,מטפלותשאמרודבריםמאתנונעלמולא

כדינמצאולאוהוריוהחליםתינוקכאשרכגון,הצורך,במקרימשפחותלאיתור

וככלומזדמנים,דלים.היוננקטו,כאשרכאלה,איתורמאמציברם,להם.להחזירו
בודדים.למקריםהצטמצמוהחקירה,מחומרלהתרשםשניתן

העוליםמחנותלהנהלותהחוליםמבתידיווחנוהלדברים,שלסיכומם(3)

היכולתאיבדבראותינוקותשלפטירתםבדבר־אמתבזמן-המחנות()בתקופת

מצדנאותיםאיתורצעדיננקטולא-ובפועלקיים,היהלאלמשפחותיהם,להחזירם
איתורלהבטחת-ולהבדיללקבורהוזימוןפטירהעלדיווחלהבטחתהחוליםבתי

שהחלימו.תינוקותלהחזרתהורים

כאשרהמעברות,בתקופתגםהמתחייביםובשינוייםהמחנותבתקופתכך
שלפטירתםעלדיווחאיזו,בתקופהגםהמשפחות.ברשותהוחזקוהתינוקות
-מסתברכך-נעוץבקבורתם,חלקלקחתההוריםזימוןואימאושפזיםתינוקות
פניהיושכךנותנתוהדעתהמאושפזים,לתינוקותההוריםביןשנוצרב״נתק"

שהחלימו.תינוקותלקבלמנתעלההוריםנמצאולאכאשרגםהדברים

הזימוןואימאושפזתינוקשלהבריאותבמצבהידרדרותעלהדיווחאיבבסיס(4)

שטיפלוהממסדגופישגילוהידאזלת-דברשלבעיקרו־איפואעומדתלקבורה,

בבתישאושפזוהתינוקותלביןהמשפחותביןהקשרבהבטחתהעולים,בקליטת

אולגופםשמותיהםהצמדתאיבשל-התינוקותבזיהויטכניותתקלותכאשרחולים;

בלבדשולימשקלבעליגורמיםדבר,שלבסופוהיו,־השמותברישוםשיבושבשל

ההיעלמות.לתופעתהקשורבכל
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והקבורהפטירהועלבריאותמצבעלבמועדהדיווחאיה.
סיכוםההורים:ללא

בזמןלמשפחההדיווחאיבעובדתלראותאיןלעיל,המתוארהדבריםבמצב(1>
שיתופםובאי-חולי-םבביתובמיוחדתינוקותבבית-תינוקשלפטירתועלאמת
שלתולדהאלא,חטיפתו,עללכסותשנועדמעשהמשוםבקבורתו,ההוריםשל

לשמירתהקשורבכלהממסד,גופימצד-אומללותתוצאותהרת-יד״״אזלת
לביתממסגרתןשהורחקהתינוק,לביןהמשפחותביןיעילהתקשורתוהבטחתהקשר

חולים.לביתאותינוקות

דיווחנוהליקביעתבאי-ראשיתביטוי:לכללבאההאמורההיד״״אזלת(2>
זושמסיבההמשפחות,לביןשאושפזווהתינוקותהתינוקותבתיביןמחייביםומעקב

מרכזימוסדהקמתבאי־שניתתינוקותיהם:עםקשרעלמציוץשמרולאאחרתאו
משפחותולאיתורמשפחותיהםממסגרתשהוצאותינוקותשלגורלםאחרלמעקב
קשר"."מנותקינותרותינוקותיהםכאשר

מתןואימחשבההיעדרמועטהלאבמידהשיקפהכאמור,היד""אזלתכינראה,
ביןהקשרלשמירתהסוכנות(גופי)ובמיוחדהממסדגופימצדראויהלבתשומת

המשפחותאלבטענהזהבהקשרלבואואיןמהן,שהורחקולתינוקותהמשפחות,
הממסד.גורמימצדאכפתיותולאילזלזולביטויבכךהרואות

בבסיסעומדתהאמורההיד""אזלתולהדגיש,לחזוריהיהלמיותרלאזאת,עם(3)
להואיןנותק;עמםשהקשרהוריםאיתורואיבקבורהלהשתתףהזימוןאיהדיווח,אי

לפטירתו.אוהתינוקשלבריאותובמצבלהידרדרותהאחריותלענייןהשלכה

להוריהם"היעלמותם"כאשרבהם,שלקובחולייםנעוצהנעדריםשלפטירתם
האמורה.היד""אזלתבשלפטירתם,עלאמתבזמןדיווחבאינעוצה
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קבריםבאיתורהקשיים.2

פתיחההערות

I.את-ממסדיתחטיפהשלבקיומההדוגליםלטענת-משליםזהגורםכאמור
ומאיופטירהבריאותבמצבהידרדרותעלהדיווחמאיהמתחייבתלמסקנההתשתית

באיתורוהקשייםלקבורההזימוןאיהדיווח,איזו,לשיטהלקבורה.ההוריםזימון
בבסיסהעומדתהכוללתהתשתיתשלהבסיסיהמרכיבאתיחדמהוויםהקברים,

ממסדית.חטיפהבדברהטענה

II.שבאפטירהעלכוזבשדיווחהוא,האמורההגישהבבסיסהעומדהמחשבההלך(

יש-קבריםשאיןומקוםוקברים,קבורה״ביום״גםמחייב״חטיפה״(,עללכסות

עלהכוזב(הדיווחעל)המבוססהרשמיובתיעודלהוריםשבדיווחלכזבראיהבכך
הפטירה.אודות

III.לאינכבדראייתימשקללמתןהמשפחותאתשהביאוהנסיבותבחינתבמסגרת
חקירהמאמציהושקעוהממסדית,החטיפהבטענתהתומךכגורםהקבריםאיתור

בפרקמצויהחקירהממצאישלמפורטתיאורהקברות.ובתיהקבורהבסוגייתנרחבים
כאן.האמורמןנפרדבלתיכחלקזהפרקלראותוישהשני;שבחלקעשרחמישה

מצבתמונתא.

או-תינוקשלפטירתועללהוריםהדיווחמסירתעםכלל,בדרךכי,נראה,(1)

-היהזהכאשרקבורתו;מקוםבדברכללימידעגםלהםנמסר-מכןלאחרבסמוך
אירעהשבהםהתינוקותביתאוהחוליםביתבקרבתהמצויקברותבבית-בעיקרון

הפטירה.

תינוקותשלבקבורההטיפולהוועדה,לפנישהובאהחומרמןשמסתברכפי(2)

נעשה-קבורה״״רישיוןהוצאתלרבות-החוליםובבתיהתינוקותבבתישנפטרו

לקבורהשנפטרהתינוקהובאשאליוהקברותשביתקדישאחברהבאמצעותככלל,
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חברהכללבדרךקיימהברשותה,שהחזיקההקבורה"ל״רישיוןבנוסףידה.עלהוחזק
הקברותבביתשנקברוהנפטריםשלשוטףרישום-לענייננוהחשובוהוא-קדישא
ביןצוין,בוהקבורה(,יומן)להלן:הקברות"ביתפנקס(ב״יומן)אוידה,עלשנוהל
קדישא,מחברותחלקאצלנמצאו)כןהקברותבביתהקברשלמיקומוגםהיתר,
פרטיהםציוןתוךנפטרים,שלהקבורההוצאותלכיסויהסוכנותשלהתחייבותכתבי

האישיים(.

אתלאמתבכוחוישלסתור,ראיהובהיעדרראשונימקורירישוםהינוזה,רישום
לאתרהיכולתלאיקשרללאוזאת,הקבורה,עובדתאתולהוכיחהפטירהעובדת

הקבורהמקוםאיתורויכולתלחודהקבורהאימותהקבורה.מיקוםאתבאמצעותו
לחוד.

כרוכההייתה-תינוקשלקברולרבות-קברעלמצבהוהצבתקבורה(3)
מתימן,עוליםשמשפחתהדברים,ומטבעימים,באותםמבוטלתלאכספיתבהוצאה
מצדכזאת.בהוצאהלעמודמסוגלתהייתהלאבארץ,לקליטתההראשונהבתקופה

להציבקדישאחברהעלחובה-כיוםקיימתשאינהכפי-קיימתהייתהלאאחר,
הוצבולא-ברובםלאאם-המקריםשלניכרשבחלקהייתה,התוצאהמצבה.
הקברבסימוןהסתפקוקדישאחברהואנשישנפטרו,תינוקותשלקבריהםעלמצבות
-הקברותביתבפנקסהרישוםקצר.זמןפרקתוךשנעלםשלט,נושאבמוט

אמצעילמעשהנותר,-הקברותביתשל״מפה״הצער,למרביתמצויה,לאכשלצידו
שלמיקומולאיתורוהןהקברותביתבאותוהקבורהעצםלהוכחתהןיחיד,
הקבר.

בשעתלהוריהםונעלמושנפטרושתינוקותלצייןהראוימןהתמונהלהשלמת(4)
ובתורתל״נפלים";ההלכהפיעלנחשבו־ימים30עד-לאחריהבסמוךאוהלידה

מצבה.עליוהוצבהשלא"משותף",בקברהללוהתינוקותנקברושכאלה,

אותרכאשר-הקברות״ביתב״יומןהרישוםזהבהקשרשגםהדברים,מטבע
הקבורה,עובדתולהוכחתוהפטירההלידהעובדתלאימותאמיןאמצעיהינו-כזה

מיקוםלאיתורבולהיעזרניתןיחסית,מעטיםבמקריםשרקלמרותוזאת,כ״נפל",
הקבר.
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שיצאומשפחהבניביותרהתקשומקרים,שלניכרבמספרזה,דבריםבמצב(5)
-הקבורהלאחרביותר(ממושך)ולרובממושךזמןפרקכללבדרך-הקברותלבתי
בכך.הצליחולארביםובמקריםלהן,שנעלמוהתינוקותשלקברותיהםאתלאתר

והערכהמשמעותב.

איתורםקשייבבסיסכימלמד,זהבהקשרהוועדהלפנישהובאהחקירהחומר(1)

עומדיםונקברו,נפטרוהתיעודפיעלאךלהוריהםשנעלמוהתינוקותקברותשל
שלקבריהםעלמצבותהוצבולאככלל-ראשיתהבאים:המרכזייםהגורמים
בעתשנעשההארעיוהסימוןההורים,מעורבותללאונקברושנפטרוהתינוקות
הקברותמבתימבוטללאחלקאחזקת־שניתהזמן;במשךנעלםהקבורה

הייתה-בהםשקוימהלפעילותשהתייחסוהרישומיםשימורלרבות-הרלוונטיים
אינםקברותבתיאותםשלהקבורהבפנקסישנרשמוהפרטיםמכך,וכתוצאהלקויה;

רבים;קבריםשלמיקומםשלבלבדמשועראיתורמאשריותרהיוםמאפשרים
רשומותשלקטןחלקרק-מבוטלאינוזהגורםשלמשקלוכיונראה-שלישית
מיקוםלאיתורמספיקיםנתוניםלספקועשויאותרהרלוונטיותקדישאחברות
הקבורה,עובדתאתלאמתאלורשומותשלמכוחןכאמור,)להבדיל,הקברים

כשלעצמה(.

-השנישבחלקעשרחמישהבפרקבהרחבההמתוארת-זוקשהמציאות(2)
אמיתותבדברספקותשנעלמוהתינוקותמשפחותבניבלבהימים,ברבותהקימה,
בכךהיהקבר,בנמצאואיןבקבורהנוכחיםהיולאההוריםאםהפטירה.עלהדיווח
עלושהדיווחנפטר,לאפטירתועלשדווחשהתינוקש״אפשר"למחשבה:בסיס

לאימוץ.ומסירתוחטיפתועללכסותאלאבאלא-פטירתו

כמפורט־ואמיתיאמיןתיעודעומדהאמורהמחשבההלךשכנגדעקא,דא
החולים(בתי)רשומותפטירהעלהמעיד־השנישבחלקעשרחמישהבפרקבהרחבה
אתלערערשבכוחןראיותמוצגותלאעודוכלהקברות(;בתי)רשומותוקבורה
זהמסוגספקותחייבים-בספקהעמדתושלברמהרקולו-האמורהתיעודאמינות

עלזהבהקשרההצבעהכאשרהוועדה,לפניהובאולאכאלהראיותמפניו.לסגת
בהרחבהשמוסברכפיתצלח.לאהפניםמשרדשללכאורה,"סותר"רשמיתיעוד
לביןראשוניתיעודביןזהבהקשרלהבחיןישהשני,שבחלקעשרשלושהבפרק
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תיעודהינוהפניםבמשרדוהרישום-השנייםביןהתנגשותישכאשרמשני,תיעוד
משני,תיעודלביןבינולכאורהו״הסתירה"העליונה;עלהראשוניהתיעודידמשני,
ובדיווח.ברישוםמינהליבכשלככלל,נעוצה,

קבריםפתיחתג.

מנתעלקברים,פתיחתשלהמתלוננותהמשפחותמטעם"פרטיים"ניסיונותנעשו
עולישלתינוקותשללקבורהאחרסימןאומצבההוצבושבהםבמקומותאםלברר
הקבריםאךתינוקות,שםנקברוהרישומיםפישעלאו-הרלוונטיתבתקופהתימן
פי)שעלתינוקותאותםשלגופותיהםשרידימצוייםאכן-כלשהוסימוןללאנותרו

שם(.נקברוהרישומים

מרכזייםניסיונותבשנימדוברלהלן,שיתוארוכפי-הניסיונותעורכילטענת
קצרהמכאן,שם.להימצאאמוריםשהיוהשרידיםהאמוריםבמקומותנמצאולא-

החטיפהלטענתישירהפוזיטיביתהוכחההשרידים",מציאתב״אילראותהדרךהייתה
והיהכוזבים,והרישומיםמבוימתשהקבורהמשמע-שרידים״אין״אםהממסדית,

לחטיפתכ״כיסוי"נעשההדבראםרקכוזב,תיעודולהכנתקבורהולביוםלכזבמקום
רישוםבעריכת-הכיסוישלראשיתוזולשיטהכביכול(.שם)שנקברוהתינוקות

בעריכת־ואחריתוהעניין(;לפיהתינוקות,בתי)אוהחוליםבתיברשומותכוזב
מסכמיםכך-אלהכיסוימעשיקדישא.חברותאצלכוזבורישוםמבוימתקבורה

בבסיסהעומדזרועיהרבהממסדיהקשראתמשקפים-ממסדיתבחטיפההדוגלים
הממסדית.החטיפהטענת

הקברים.פתיחתאירועימשניאחדכלבנפרדיידוןלהלן

אביב()תלשאולבקרייתהקברותבביתקבריםפתיחת)ו(
שטיפלוהציבורמנשותאחת-שיפריסאורההגב׳פנתה1997שנתבמחצית)א(

אתוביקשהאביבמתלרוג׳הלרב-נעדריםשלמשפחותארבעמטעםזה,בנושא
הקברותבביתמצבות()ללאחשופהבחלקההמצוייםקבריםארבעהבפתיחתעזרתו
-הרישומיםלפי-קבוריםלהיותצריכיםהיואלהקבריםבארבעהשאול.קריית
הנעדרים.מביןילדיםארבעה
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נחפרוהרישומים,לכאורההצביעושעליוובמקוםלבקשהנעתררוג׳ההרב
שמצוימהוצילוםהגולל,אבןלהרמתהצטמצמההקבריםחפירתמקברים.ארבעת

ממששלחיפושנערךלאואףהגולל,לאבןמתחתכלשהו"תוכן"הוצאלאמתחתיה.

המתאימים.הכליםובאמצעותלדברמומחיםידיעלגופותשרידיאחר

קטנותעצמותנראוהקבריםארבעתמתוךבאחדרוג׳ה,הרבשלדבריופיעל
ללא-טענהשיפריסהגב׳כאשרילד,שלבריחלעצםניסיונו,לפישהתאימו,

באדמתמלאהיהשנפתחאחרקברואילותרנגולת,שלעצמותהןשאלו-בדיקה

שלשלמיםשלדיםלגילוישציפוהמשפחותובנילדבר,מומחיםנכחולאבמקוםסחף.
ילדיםכללנקברושלאכךעלמלמדה״שלדים"שהיעדרלמסקנה:הגיעותינוקות,

אליולהתייחסוישהרישוםעללסמוךאין-כןועלהרישום;מןכמתחייבבמקום,

הממסדית.החטיפהטענתעםהמתיישבכוזב,כיסוירישוםכאל

חיפוש-השנייהבפעםהקבריםפתיחתבעקבות-יותרמאוחרשהתבררכפי)ב<
ידיעללהיעשותחייבתהקבורה,לאחרשניםעשרותבקברים,גופותשלשרידים
לאבןמתחתלמצויגרידאבמבטדיואיןמתאימים,בכליםשימושתוךלדברמומחים
עפרבתוךעצמותשרידילאיתורחיוניבכליםהשימושזה.במקרהשנהגוכפיהגולל
טיבםאתלקבועמסוגליםלדברמומחיםורקלעין,נראיםאינםאלהכאשרהקבר,

אחתעל-וכךבגיריםשלשלדיםשרידילגביכךכאלה.מתגליםכאשרשרידיםשל

להתפוררהנוטיםרכים,ילדיםושלתינוקותשלבעצמותמדוברכאשר-וכמהכמה
הקבריםציריאללהיסחףעשוייםושרידיהםשלדיםזאת,גםוזאתהשנים.במשך

הםאיןאםכן,ועלהאקלים,ואופיהעפרטיבפיעלהכוליחסית,מבוטללאלמרחק
שם.גםלחפשםישב״מקומם"נמצאים

עלונחזים)שלמיםשלדיםחלקיאושלדיםמצוייםשלאבמקוםכן,עלאשר
ופירוריםעצמותפירורימתאימיםכליםבאמצעותלחפשיששכאלה(,בתורפניהם

הקבריםצידיאל-במקוםוהאקליםהעפרשלטיבופיעל-להיסחףנוטיםכאמור
מסנניבכליםלשימוש-ראשיתאלה:לשנייםבכפוףוהכולשם.גםלחפשםויש

לדבר.מומחיםידיעלקפדניתזיהוילבדיקת-שניתעפר;

מפתיחתועסקניהןהמשפחותבנישהסיקולמסקנה,איןזה,דבריםבמצב>ג<

הרבשלבהתרשמותוזהלענייןודישתסמוך,מהעלזו,בהזדמנותהקבריםארבעת
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שנחפרוהקבריםכילטענהמתחתהבסיסאתלהשמיטכדי-ניסיונופיעל-רוג׳ה
"ריקים".נמצאו

תקווה()פתחסגולההקברותבביתקבריםפתיחת(2)
צוברי,רמיעו״דשלביזמתושנעשתהמסומנים,קבריםעשרהבפתיחתמדובר)א(

הסדרבעקבותוזאתבמקום,נקברוהרישוםפישעלילדיםשלמשפחותבשםשפעל
מומחיםבנוכחותשלאשהתקיימה-החפירהשלהראשוןבשלבהבריאות.משרדעם
בשבעהכאשרבלבד,קבריםבשלושהגופותשרידינמצאו-הפתולוגיהמכוןמן

עלנמצאולא-במצבותומסומניםבטוןבמשטחמכוסיםשהיו-האחריםהקברים
הפתולוגי,המכוןמומחילמקוםנזעקוזה,בשלבכלשהם.גופותשרידיהחופריםידי
ששרידיהאפשרות)לנוכחהקבריםלצידיהחפירההרחבתעל-ראשיתהורו:אשר

על-שניתבמקום(:האקליםובאופיהעפרבטיבבהתחשבלצדדים,נסחפושלדים
שלדים,פירוריוזיהוילאיתורמיוחדתבמסננתהקבריםמןשהוצאהעפרסינון

לכן.קודםשנהכחמישיםשנקברותינוקותשלבשלדיםשמדוברבכךבהתחשב

האמורים.הקבריםשבעהבכלשלדיםשרידינתגלוהמומחים,בדיקתבעקבות
רפואיבמכוןלבדיקהנשלחוכאמור,המכוןמומחיבעזרתשנמצאוהעצמות,שרידי
נערכההשרידים,מאחדשהופקד.נ.א.ובעזרתשבאנגליה,בבירמינגהם,מוניטיןבעל

קבוריםהיוילדיהןהרישוםשעל.פימהמשפחותשנלקחודםלדגימותהשוואהבדיקת
קברים.באותם

שרידיכלכי-ראשיתנמצא:באנגליההרפואיבמכוןשנעשובבדיקות)ם
אשרועוברים,תינוקותצעירים,ילדיםשלהינםהאמוריםבקבריםשאותרוהשלדים

שרידיםנמצאומהקבריםאחדבכלכי-שניתמינם:אתלקבועניתןלאגילםעקב
המצבה;עלהופיעששמוהילדשללגילוהתאיםהמוערךשגילהאחת,גופהשל

מתאיםד.נ.א.מהםלהפיקהיהשניתןשרידיםנמצאוהקבריםבאחדכי-שלישית

נקברתינוקההרישוםפישעללמשפחההתאמהנמצאהההשוואהובבדיקתלהשוואה
אחרים(.משרידיםנוספותלבדיקותגנטיחומרלהפיקהיהניתן)לאשם

ממסדית,לחטיפההטועניםידיעלשהוצגלמהמתחתהבסיס,כלילהושמטבכך

קבריםעל׳מוצבותאינןשהמצבותלכך-ראשיתאלה:לשנייםחותכתכ״הוכחה״

הינםלהוריהםשנעלמותינוקותשלקבורתם•בדברשהרישומים־שניתאמיתיים:
ההפך.אתבעלילקובעותבאנגליהשנערכוהבדיקותכוזבים.רישומים

189



הרפואיבמכוןשנערכההבדיקהתוצאותעםמשלימותאינןהנעדרים,משפחות>ג<

הקבריםמכלשהוצאבעפרבמבחן:עומדותאינןזהבענייןהשגותיהןברם,באנגליה.

הד.נ.א.בדיקתבממצאיספקלהטילמקוםואיןתינוקו,שלשלדיםשרידינמצאו

פיעלשםנקברשתינוקההמשפחות,אחתלביןהשרידיםביןהתאמהשקבעה

הרישום.

תינוקותעצמותשלמשרידיםד.נ.א.הפקתכיכאן,להדגישיהיהלמיותרולא>ד<

אלאמיוחדת,מומחיותמחייבתרקלאלכן,קודםשניםעשרותשנקברורכיםוילדים
באופןממושך,זמןדורשיםוהבדיקהההפקהתהליךוכיגדול,אינולהצלחהשהסיכוי

ממושכתתקופהבמשךביותרמצומצםבדיקותמספרלערוךיכולבאנגליהשהמכון
משפטית(.לרפואההמכוןמטעםשנמסר)כפייחסית

הדרושהזמןמשךלרבות-באנגליההרפואיבמכוןשנערכוהבדיקותתוצאות
בבסיסשעמדוהשיקוליםביןהדברים,מטבענמנים,-נוספותבדיקותלעריכת

נוספים.קבריםפתיחתלבצעשלאהוועדההחלטת

סיכוםהתינוקות:קבורתמיקוםבאיתורהקשייםד.

בדברהממסדית,החטיפהבטענתהמחזיקיםשלעמדתםלעיל,האמורכללאור<1>

שנעלמותינוקותשלקברותיהםבאיתורלקשייםזהבהקשרלייחסשישהמשמעות
שנפרשהחקירהחומרפיעלבהרחבה,לעילוכמפורטעלינו,מקובלתאינהלהוריהם,
נעוץשנפטרו,תינוקותשלקבורתםמיקוםבאיתורהקשייםאחיזה.להאין-לפנינו
ואיןהרלוונטיים,הקברותבבתיבשעתוששררההירודהוהתחזוקההניהולברמת

פיעל-שנועדהכוזב,הכיסויבטענתלתמוךכדיאלהקשייםשלקיומםבעצם

הממסדית.החטיפהמזימתשלמימושהאתלהסוות-הטענה

הרשומותאמינותאת-בספקלהעמידאו-לסתורראיהנמצאהלאכאמור,
באמינותהדיןוהואהנעדרים,מןתינוקותשלפטירתםעלהמעידותהרפואיות

בכלהחוליםבתירשומותאתהמשלימותהרלוונטיותקדישאחברותשלהרשומות
קבורתםמיקוםבאיתורבקשייםאיןכזה,דבריםבמצבנעדרים.שללפטירתםהקשור

לטענת-ספקשלברמהרקגםולו-בסיסלהקיםכדיכשלעצמם,תינוקות,של
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נקברו;ולאנפטרולאלהוריהםשנעלמוהתינוקות.כיהאומרת,הממסדיתהחטיפה
כוזב.הינוהקבורהועלהפטירהעלהמעידהתיעודוכי

והוא-ראשיתאלה:משנייםמתחייבתקדישא,חברותרשומותשלאמינותם<2)
-שניתאמת;ובזמןברציפותשנעשומקוריים,ראשונייםרישומיםמהיותם-עיקר
שלפטירתםעל)המעידיםהחוליםבתירשומותאת"משלימים"הםשככלל,מכך,

עלכוזבים,רישומיםעריכתאגבקבורהביוםשלאחד,מקרהנמצאולאהתינוקות(,
קדישא.חברותאנשיידי

נפרדותקדישאחברותידיעלשנוהלוקברות,בתישלנכבדבמספרמדובר
שפעלוקדישאחברותשאנשיהאומר,לטיעוןממששלראיהבהיעדרועצמאיות.

שטיפלוהציבורייםהחוליםבתיכלשלהרפואיהסגלעםקשרקשרוהארץ,ברחבי
לערוך-הסוכנותוהנהלתהשלטוןגופיובחסותדעתעל-העוליםבתינוקות
בסיס,חסרתהאשמהבחזקתזהטיעוןנותרוקברים,קבורהולבייםכוזביםרישומים

לביסוסה.מוצקותראיותשלקיומןמחייבתההאשמהחומרתכאשר

ועריכתקבורה"ביום"בדברלטיעוןהחקירהבחומראחיזהאיןדבר,סוף(3)
הקברותבבתישנתגלההעגוםהמצבאתלבחוןוישזה;בהקשרכוזביםרישומים
-שוררתעדייןמסוימתובמידה־ששררההמציאותבאספקלרייתזה,בהקשר
הינםלעניין,הנוגעותקדישאחברותבארכיונישנמצאוהרישומיםכאמור,זה.בתחום

נתנוהרישומיםשעורכילכך,ראיהשלשמץובהיעדרראשוניים;מקורייםרישומים
היהשכךהטוענתלעמדהבסיסאיןכוזבים,קבורהרישומילעריכתמלכתחילהידם

בפועל.המצב

סיכוםהראייתי:כוחההבסיסיים:הגורמיםכיתת.3

ההפתעההבסיסייםמהגורמיםאחדאףשלבכוחואיןבהרחבה,לעילכמפורטא.
במשקלםלאואף-הקבריםבאיתורוהקשייםההוריםבהיעדרהקבורהשבפטירה,
הדוגליםשטועניםכפיהממסדית,החטיפהלמסקנתתשתיתלספקכדיהמצטבר,

בה.
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שנוצרהנתקעומדההורים,בהיעדרוהקבורהשבפטירהההפתעהבשורשב.
בבסיסואילוההורים;לביןפטירתםבעתהתינוקותשהושבהםהמוסדותביןבשעתו

החיפושיםהקבורה,ממעמדההוריםהיעדרעומדים,-הקבריםבאיתורהקשיים

קדישאחברותרשומותלשימורהקשורבכלהקיימתוהעזובהארוכותשניםלאחר

הקברות.בתיולתחזוקת

192



ושבעהעשריםפרק

שלהראייתיכוחםבחינתהממסדית:החטיפהטענת
בטענה(הדוגליםה״מאמתים")לשיטתהגורמים

פתיחההערות

I.,גורמיםשלושהעלמצביעיםהממסדית,החטיפהבטענתהמחזיקיםכאמור
המאמתיםהגורמיםזו,לשיטההממסדית.החטיפהמסקנתאתלשיטתםה״מאמתים"
אתםיחדומשתבצים-לעילונבחנושהוצגו-הבסיסייםהגורמיםאלמצטרפים
האמורה.הטענהשלהתרחשותהאתהמוכיחותהראייתיות,הנסיבותבמקבץ

II.,הגורמיםמשלושתאחדכלשלהראייתימשקלוייבחןזה,בפרקלהלן
הגורמים:ואלההמצטבר.ומשקלםהמאמתים

בשנותבגרות,לגילהתקרבם)עםשנעלמולתינוקותרשמיותהודעותמשלוח)א(
המוקדמות(.השישים

שנעלמותינוקותלפיוהשישים,שנותשלהאוכלוסיןבמפקדעמוםרישום)ב(
הארץ.את-כביכול-״עזבו״להוריהם

-זהבהקשרלקוירישוםשלקיומואו-התינוקותפטירתעלרישוםהיעדר)ג(
הפנים.שבמשרדהתושביםבמרשם
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העובדותו.

הרשותהודעותא.

מןמבוטללאלחלקוחמישה(,עשרים)פרקלעילבהרחבהשהוצגכפי(1)

היתרבין-רשמיותהודעותהשישיםשנותבמחציתהגיעוהמתלוננות,המשפחות

הודעותשנעלמו.ל״תינוקות"מיועדותשהיו-הביטחוןמשרדשלהגיוסמגופי
בשעתושנמסרהדיווח,עםמתיישבותאינןוכשלעצמן,פניהןעל-כאלהרשמיות
מצדאךהתינוקות;אותםשלוקבורתםפטירתםבדברהמתלוננותהמשפחותלמרבית

הללושה״תינוקות"נרשםלאהתושביםשבמרשםהעובדהעםמתיישבותהןאחר,

"חדלבביטויהמפקדמןהיעדרםאתביטאוהאוכלוסין,במפקדהפוקדיםואילונפטרו

הארץ.עזיבתאתכמשקףההוריםידיעלשפורש"עזב",אותושב"להיות

קרי:-לנעדריםהודעותשולחתהרשותשאםהאמינו,ההוריםזה,דבריםבמצב
הללוהנעדריםשברשותההמידעפישעלעליהחזקה-להםשנעלמול״תינוקות״

)אותושב"להיות"חדלשהרישוםלאמונתםחיזוקבכךומצאוהחיים,ביןנמצאים

שהתינוקותהעובדהאתמשקףאכן-האוכלוסיןמפקדבעקבותשנרשם-״עזב״<

הארץ.אתעזבואלאנפטרו,לאהללו

מוצאות-לחקירההרלוונטיתבתקופהלהןנעלמושתינוקותיהם-המשפחות(2)

הרשויותסיפרו-אחדמצדהממסדית:החטיפהלטענתאימותהאמורות,בהודעות

ההודעות,משלוחבבסיסשעמדהרישום-שנימצדוקבורה:פטירהעללהורים
הארץ.אתשעזבוחייםאנשיםכאלש״נפטרו"התינוקותאלמתייחס

התינוקות,.לביןפטירתעללהוריםבשעתושניתןהדיווחשביןהחריפה,הסתירה
אתשעזבו"תושביםהללובתינוקותורואהפטירהעלדיווחמכילשאינוהרישום

ההוריםלדעתהפכה-ל״נפטרים״(רשמיותהודעותלמשלוחבסיםהארץ״)ומשמש

הממסדית.החטיפהגרסתאתהמאמתלגורם
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האוכלוסיןמפקדבעקבותהארץ""עזיבתבדברהרישוםב.

נרשםהמוקדמות,השישיםבשנותשנערךהאוכלוסיןמפקדבעקבותכאמור,<1>
גםוביניהם-התפקדלאאךחיהיההרישוםפישעלתינוק()לרבותתושבלגבי

מיליםאואו."עזב",תושב",להיות"חדלאדםאותוכי-להוריהםשנעלמותינוקות
ש״חדלאדםשאותוכאמור,ההוריםאצלנתפסזה,נוסחדומה.משמעותבעלות
כזה,דבריםומצבהארץ,אתעזבפשוט-כ״תושב״התפקדלאקרי-תושב״להיות

אדם.אותושלפטירתואתשיקףלאהתושביםבמרשםשהרישוםהעובדהעםהתיישב

התינוקותאתהעמידהאוכלוסין,מפקדבעקבותתושב"להיות"חדלהרישום(2)
שעוררוהספקותאתוחיזקהארץ,אתשעזבו"חיים"בחזקתלהוריהםשנעלמו
אודותעלבשעתולהםשנמסרהדיווחאמיתותבדברההורים,בלבהרשמיותההודעות
-התומךנוסףגורםהאמורהרישוםמשמשזהדבריםבמצבהתינוקות.שלפטירתם
אתמאמתשכזה,ובתורהממסדית;החטיפהבגרסת-המשפחותבנילשיטת

התרחשותה.

התושביםבמרשםהנעדריםפטירתעלרישוםהיעדרג.

הרישוםפישעלהעובדה,עומדתתושב"להיות"חדלהרישוםבבסיסכאמור,(1)
שאליוהאדם-האוכלוסיןמפקדלעריכתבסיסשימשאשר־התושביםבמרשם
לכךהסיבההייתהמהבירורנערךלאנפקד,ומשלא"חי";חינוהרישוםהתייחס
תושב".להיות"חדללגביו:ונרשם

היהלאלמפקדבסיסשימשאשרשהמרשםמלמד,בדיעבדשבירורעקא,דא(2)
ובין-פטירהעלשדיווחיםבכך,ביטוילכללבאהדיוקאילענייננו,כאשרמדויק,
כלשהומינהליכשלבשללמרשםהגיעולא-להוריםשנעלמותינוקותפטירתהיתר

הדיווח.בתהליך

מרשםכאשרהבריאותלמשרדנשלחפטירהעלדיווחתקופהבאותהכזכור,
לאמהשמשוםאוהבריאות,למשרדדוותשלאובמקוםמכוחו,מעודכןהיההתושבים
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קרי,נפטר,שלאכמיבמרשם,הרישוםפיעלהנפטרנותרהתושבים,מרשםעודכן
ש״חי".כמי

תעודהלקבלעשוייםהיוהתושבים,למרשםבשעתופוניםשהיונפטרהורי

נרשמה.לאפשוטהפטירהשעובדתמשוםוזאתנפטר,לאשילדםהאומרת

אמין,ראשוניתיעודפיעלפטירהשהתרחשהבמקוםפטירה,עלרישוםהיעדר(3)
בדיווחמינהליכשלעלמצביעאלאהאמור,הראשוניהתיעודאתסותראינו

וברישום.

התושבים,במרשםנרשמהלאתינוקשלשפטירתוהעובדהמןאיפואללמודאין

המעידהראשונישהתיעודאונכון,אינוזהבענייןלהוריםבשעתושנמסרשהמידע

אמין.אינופטירהעל

להתרחשותהוההסבריםה״פליאה"חקירת.2

שנפטרולתינוקותהרשמיותההודעותלמשלוחההסברא.

שנעלמול״תינוקות"הרשמיותההודעותלמשלוחהסברהפניםמשרדאנשיבפי(1)
פנים:כפולתמינהליתבמכשלהנעוץההודעותשלמקורןההסבר,פיעללהוריהם.

תקלהבשלכאשרפטירה,עלהדיווחנוהלישללקוייישוםמשקף-האחדהפן
שנעלםתינוקלרבות-אדםשלפטירתועלדיווחהתושביםלמרשםהגיעלאכלשהי
עלפעלוההודעות,אתששלחווהרשויותחי,כאדםלהציגוהרישוםהמשיך-להוריו
הפןואילונפטר(:לאהנעדר-)לפיוהפניםבמשרדבפועלקייםשהיההרישוםבסיס
האוכלוסיןמפקדשבמהלךהעובדהאתשיקף-מקודמונופלאינושכוחו-השני
העובדהאתלבטאמה,משוםהוחלט,המוקדמות,השישיםבשנותשנערךהכללי

תושב"להיות"חדלהמשפט:רישוםידיעלהתפקד,לאכ״תושב"רשוםשהיהשאדם
פיעללמצאוהפוקדיםציפושבוהמקוםאתעזב־הנראהככל-״עזב״)והכוונהאו

הביטוייותר,מאוחרשהתבררכפידומים.ביטוייםאולמפקד(,בסיסששימשהרישום

אתריפאלאהמפקד-גיסאמחדמוצלחת״:״בחירההיהלא-ודומיו-האמור
נותרשנפטרוהנעדרמכונםעלהדבריםאתהעמידלאהפטירה,עלהדיווחהיעדר

196



פטירתםועובדתנעלמושתינוקותיהםהמשפחותאצל-גיסאומאידךכ״חי״;רשום

לחו״ל"."עזיבהכמשקףזהביטוינתפסהתושבים,במרשםנרשמהלא

שהרישום-ראשיתהייתה:האמורההפניםכפולתהמכשלהשלהתוצאה(2)

שנעלםהתינוקשלהפטירהעובדתאתשיקףשלאבכךלקוי,נותרהתושביםבמרשם
סימןב״תינוקות",מתענייניםהפוקדיםשאםסברושהמשפחותמשוםהנראה,ככל

ואילונפטר,שהנפקדבשעתולהםשנמסרלפוקדיםדיווחולאכןועלחייםשהם
-שניתנמצא(;אינוהתינוק>קרי:שה״תושב״לכךהסיבהמהביררולאהפוקדים
עלושדיווחלהוריהםשנעלמומהתינוקותאלהאלהתייחסוהמדינהשרשויות
"הודעות"אליהםושלחו"חיים",הםכאילוהתושבים,למרשםהגיעלאפטירתם

כאמור.

התושביםלמרשםהתינוקותפטירתעלדיווחלהיעדרההסברב.

כימסבירים,-לשעברועובדיםעובדים-הפניםבמשרדבדברהנוגעים(1)
באופיונעוץלחקירה,הרלוונטיותבשניםפטירותעלבדיווחלליקוייםהגורם

לידותעלהדיווחימים,באותםבמתכונתוהחוקפיעלהדיווח.הליךשלהמסורבל
במשרדהתושביםלמרשםלהעבירוהיהאמורוזההבריאות;למשרדנעשהופטירות
בהקשרהוועדהלפנישהובאהחומרמןשמסתברכפיהמרשם.עדכוןלצורכיהפנים,

לאהפניםמשרדאלוממנוהבריאותמשרדאלהדיווחהעברתנוהלייישוםרמתזה,
דיווחהגיעאםגםמכך,וכתוצאההאוכלוסין;מרשםשלומדויקמלאעדכוןהבטיחה
למרשםיגיעלאזהשדיווחממשיתאפשרותנותרההבריאות,למשרדכאמור

הדיווחנשלחועתהיותרמאוחרתוקןבדיווחזהסרבולהפנים.במשרדהתושבים
הפנים.למשרדבמישרין

שלהתושביםלמרשםפטירהעלדיווחבהיעדרלמצואאיןזה,דבריםבמצב(2)
קדישא,ובחברותחוליםבבתיהרישומיםשלאמינותםכנגדלטיעוןבסיסימים,אותם

ברשומותלהוריושנעלםתינוקשלפטירתועלרישוםוהיעדרפטירה,עלהמעידים
עלהמעידהתיעודלאמינותמתחתהבסיסאתמשמיטאינוהתושבים,מרשם

פטירתו.
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"עזב"אותושב"להיות"חדללרישום:ההסברג.

שבוהמקום"עזב")אתאותושב"להיות"חדלהרישוםכימסכימים,הכולהיום(1)
על"חי"תושבשהיהשמיהעובדה,אתכמשקף-הפוקדים(ידיעללהימצאהיהצריך
מוטעהאומלל,ביטויהיה-האוכלוסיןבמפקדהתפקדלאאךהתושביםמרשםפי

משרדאנשימצדזהבהקשרלעשותשנותרוכללהשיב,איןהנעשהאתברםומטעה.
עלינומקובלההסברהזה.הרישוםשללעריכתוהרקעבהסברתמתמקדהפנים,

ולאורו.פיועלהמציאותתמונתאתלבחוןישולשיטתנו,

האוכלוסיןמפקדבעקבותשנרשם-״עזב״או-תושב״להיות״חדלהנוסח(2)

המפקדבמהלךנמצאלאאךכ״תושב"רשוםשהיהמילגביהשישים,שנותשל

ל״עובדה"ביטויליתןהתיימרלאהרישום,פיעללהימצאהיהאמורשבובמקום
שלאלכךהסיבהזוהיוכיהמפקדלפניהארץאת"עזב"ה״חסר"שהתושבמבוררת,
המתלוננותהמשפחותבנילושנותניםהמשמעותאתזהלביטוילייחסואיןהתפקד,
אלאנפטר,לא-הנעדר״התינוק״-״תושב״אותולפיוהתימנית,העדהופרנסי

הארץ.אתעזב

אתלבטאמגתעלמקריבאורחשנבחרבנוסחמדוברלעיל,כמוסברושוב(3)

יותרבולראותואיןהפוקדים,ידיעלנמצא""לאכתושברשוםשהיהשמיהעובדה,

זו.עובדהלבטאמוצלחבלתיניסיוןמאשר

)ספירונס(נפתלימשפחותפרשיותהרישום:"פליאות".3
וגמליאל

ההודעותמשלוחבבסיסהעומדת-הרישוםמכשלתשלהראייתיכוחהלהמחשת
)אוממסדיתחטיפהשללהתרחשותהכהוכחה-לעילכמוסברל״נעדרים״הרשמיות
שלפרשיותיהןעלכךהטועניםמצביעיםתינוקות(,גנבתשללהתרחשותהלפחות

וגמליאל.)ספירונס(נפתלימשפחות

הפרשיותמשתיאחתכלשלבבסיסההעומדותהעובדותבתמצית,להלן,

בעניינה.החקירהותוצאותהאמורות

198



נפתליספירונסהתינוקתמשפחתא.

העובדותתמצית(1)
אספרונסלפיהפטירהתעודתהפניםמשרדידיעלהוצאה27.2.1978ביום)א(

ביוםואילו;5.2.1951ביוםנפטרהחנה,בפרדסהעוליםמביתשנתיים,בתשמחה,

נפתלי,לספירונסהמתייחסתרישוםתמציתהפניםמשרדידיעלהוצאה1.1.1996
בתעודה״.00.11.62עזב:״התושבלפיה:חנה-כרכורפרדסממעברת1950ילידת
נפתליכינקבע,5.12.1985ביוםהפניםמשרדידיעלשהוצאה-שלישית-נוספת

״.00.11.1962ב־הארץאתעזב״התושבחנה-כרכור:פרדסממעבדתספירונם

הנ״להתעודותשלושתהפטירה,בתעודתהשםשיבושאףעלכימחלוקת,אין>ב<
האב<)שםמאירבתפרטי(>שםספירונםמשפחה()שםנפתלילתינוקתמתייחסות

וזאתנפטרה;הנ״לשהתינוקתכךעלמחלוקתלהיותיכולהלאכןהאם(.>שםושמחה
ביןנאמר,שםרמב״םהחוליםביתשלמקוריותברשומותהפטירהרישוםפיעל-

ביוםנפטרהשנים,1.5בתחנה,פרדסעוליםמביתמאיר,אספרנס״שמחההיתר:
ונקברה".5.2.1951

ממסדית,לחטיפההטועניםאתמשמשתהתעודותשלושביןההתאמות""אי)ג(
הרישום.אמינותלניגוח

החקירה()בעקבותההסבר(2)
וראשונירציףמקורי,רישוםחינורמב״םהחוליםביתביומןהפטירהרישום)א(

תוכנו.באמינותהמכרסמתראיהשלשמץואיןרופא(;בידי)חתום

הפניםמשרדידיעלשהוצאה-הפטירהבתעודתהשםברישוםהשיבוש)ב<

אוהפטירה,עלהדיווחבמהלךתקלהעקבהנראה,ככלנגרם,-המשפחהלבקשת
הפנים.במשרדוממוחשבמיכנילרישוםידנימרישוםהמעברבמהלך

נערךשבובתאריךנעשההנוספותהתעודותבשתיהארץ"את"עזבהרישום)ג(
התפקדות""איצוינהשבמהלכוהראשונות,השישיםשנותשלהאוכלוסיןמפקד

אתמשקףזה,רישוםלעיל,כמוסברתושב".להיות"חדלאו"עזב"המיליםברישום
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כפיהארץ,של"עזיבה"לבטאמתיימרהואואיןבלבד,ההתפקדות""אישלהעובדה

הלשונית.ממשמעותולהסיקשאפשר

התינוקתשלפטירתהדברלפוקדיםידועהיהלא־כלשהי,תקלהשמחמתנראה

בעקבותלגביה,נרשמוכן,ועלהתפקד";שלא"תושבבבחינתהייתהולגביהם

הארץ.ב״עזיבת"המדברותהמיליםהמפקד,

שתילביןהפטירהתעודתשביןלכאורהבסתירהאיןדברים:שלסיכומם>ד<

להעמידכדיתושב",להיות"חדלאו"עזב"הרישוםעלהמבוססותהאחרותהתעודות

ואיןהפטירה,בדברהחוליםביתביומןהראשוניהרישוםלאמינותבקשרספקות

רישומיכשלשלרקעעלשהתרחשהמינהלית,לתקלהביטויאלאזובסתירהלראות

האוכלוסין.למפקדעובר

משרקי(משה)התינוקגמליאלמשפחתב.

העובדותתמצית)ו(
פיעלמשרקי.שלוםבןמשההתינוקשלהיעלמועלמתלוננתגמליאלמשפחת>א<

שלושתפיעלואילו,1.6.1952ביוםנפטרהתינוקשלגי,ועדתשלהחקירהממצאי
תשובה(,20.9.1995)מיוםרישוםתמצית-הפניםממשרדשנתקבלוהמסמכים
<20.3.1990)מיוםתיקוהעתק<15.3.1998)מיוםלשאילתא

הואהפטירהתאריך

״הפטירהתאריךשלהרישוםלצדמופיעלשאילתא,בתשובה)כאשר0.12.1964
1

״<.56״נפטרהרישום״,1964בדצמבר

שונים,פטירהמועדישלושההאמורים,המסמכיםבשלושתמופיעיםלכאורה,)ב<
אמינותעללסמוךהיכולתלאיוסימןאותבכךראוהנעדריםשמשפחותתימהואין

התינוק.פטירתעלהדיווח

החקירה()בעקבותההסבר(2)
1.6.1952הואהפטירה,תאריךהחוליםביתשלראשונימקוריתיעודפיעל)א<
הרישום.באמינותהמכרסמתראיהשלשמץואיןשלגי(;ועדתשקבעה)כפי
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תעודות,בשתיפטירהכתאריך-1964בדצמבר1או-0.12.1964הרישום>ם
דרךהידני,הרישוםמןהמעברבמהלךשהתרחשהמינהלית,תקלהשלתוצאההינו

שבוהתאריךהינוזהתאריךהממוחשב.הרישוםאלניקוב()כרטיסהמיכניהרישום
בעקבותבפשטות(,זאתלבטא)אם"החיה"האוכלוסייהממצבתהתינוק"הורד"
לתאריךלחיותהפךטעותומחמתהשישים,בשנותשהתקייםהאוכלוסיןמפקד

הפטירה.

אלאהפטירה;תאריךאתמשקףאינו״,56״נפטרלשאילתהבתשובההרישום)ג(
במקוםהספרות:סדרבהיפוךניקוב(הממוכן)בכרטיסהרישוםשלהקודמספראת-
א:שינוי"סוגהתיק:בהעתקהמצויברישוםמפורשביטויזולתקלה.56נרשם65

״.00.12.64א:שינוי״תאריך

בקפידה,בהםוהמעייןהוועדה,ברשותמצוייםלענייןהנוגעיםהמסמכיםכל)ד(

להסבריםזקוקאינוהפנים,במשרדהרישומיםשלה״היסטוריה"ידיעתרקעעל

נוספים.

לסיכום

אמינותלניגוחחץראשהמשמשות-האמורותהפרשיותלשתיבקשרשנערךהבירור
התיעודבאמינותכלשהיבמידהלכרסםבכוחןאיןכי-ראשיתמלמד:-התיעוד
כי-שניתהפרשיות:בבסיסהעומדיםהתינוקותשלפטירתםעלהמעידהראשוני

משני,תיעודטיבופיעלהמהווההתושבים,מרשםשלברישוםשנפלולשיבושים
מינהליים.בכשליםהנעוץהסברישנו

סיכוםהראייתי:כוחםהמאמתיםהגורמיםכיתת.4

משרדעובדיידיעללנושניתןבהסבראמוןלתתשלאעילהמצאנולאאנוא.
שנעלמוה״תינוקות"מןלחלקהרשמיותההודעותלמשלוחהרקעבדברהפנים

משרדיאתמשרת-כ״מעודכן״המוחזק-התושביםבמרשםהרישוםלהוריהם.

תינוקשלפטירתועובדתבונרשמהמשלאהביטחון.משרדאתוביניהםהממשלה
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אםהפנים,למשרדממנואוהבריאותלמשרדדיווחהיעדרבשלאם-להוריושנעלם

שליישומהבמהלךתקלהבשלואםהאוכלוסיןבמפקדהפוקדיםשלידםאזלתבשל
יתייחסוההודעות()שולחותהמדינהשרשויותהיה,טבעיאך-חדשהרישוםשיטת

החיים.ביןשנמצאמיכאלשנפטרהתינוקאל

במרשםהרישוםהיעדרשעוררהתקווהמןהבסיסבהשמטתשישהצערכלעם
הרישוםרקעעלשצמחוהציפיותומןשנעלמו,תינוקותשלפטירתםבדברהתושבים

ההודעותבמשלוחלמצואאין-האוכלוסיןמפקדבעקבותתושב״להיות״חדל
היהההודעותאתששלחוהרשויותשבידילכךראיה"תינוקות",לאותםהרשמיות

החיים.ביןמצוייםשהנמעניםמבוססמידע

בעיקרועומדים,להוריהםשנעלמולתינוקותהרשמיותההודעותמשלוחבבסיסב.

"חדלבביטויוהשימושהפטירה,דברעלהתושביםלמרשםדיווחהיעדרדבר,של

במהלך-המפקדמןההיעדרותלסיבתההוריםאצללהתענייןמבלי-תושב״להיות

הדיווחנוהלישלנמוכהיישוםברמתנעוץ-הדיווחהיעדרהאוכלוסין.מפקד

אתרקמשקף-תושב״להיות״חדלהביטויואילוהתושבים,למרשםוהעברתו

עלבעברלהםדווחכילפוקדהעירולאהמשפחהושבניהתפקדלאשהנעדרהעובדה
חי(.שהואסימןבנעדרמתענייןהפוקדשאםשחשבומשוםהנראה)ככלפטירתו

הפנים,למשרדכהעדשהופנולשאילתות,התשובותלהדגיש,יהיהלמיותרולא

לא"פטירה",עלכחוקדווחלאעודוכלהמשרד,ברשומותהרישוםאתמשקפות
אנוכך-עתהיימצאכאמור״דיווח״התושבים.במרשםביטוילכללהדבריבוא

הוועדה.בממצאי-מאמינים

כיתת-זובכיתההמקובציםהגורמיםשלבכוחםאיןלעיל,האמורכללאורג.
בדברהמסקנהשללאישושהכלשהיתרומהלתרוםכדי-המאמתיםהגורמים

מכיתתלהסיקהמתלוננותהמשפחותבנישמבקשיםממסדית,חטיפהשלהתרחשותה

עלהמעידהתיעודשלאמינותובדברספקותלהעמידכדי-אוהבסיסיים;הגורמים
ביטוילואיןכאשרגםהרלוונטי,הזמןבפרקלהוריושנעלםתינוקשלפטירתו

תושב".להיות"חדלכישםנרשםכאשרוגםהתושביםבמרשם
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ושמונהעשריםפרק

שלהראייתיכוחםבחינתהממסדית:החטיפהטענת
בטענה(הדוגלים)לשיטתה״מאשרים"הגורמים

פתיחההערת

לפנישהובאובעדויותלגרסתם,"אישור"מוצאיםממסדיתלחטיפההטועניםכאמור,
המאשרים(:הגורמיםכיתתאת)המרכיביםהבאיםהנושאיםבחמשתהוועדה

שהחלימו:תינוקותבהחזרתידאזלת>ב<תינוקות;מבתיישיראימוץ)א(
מבתיתינוקות"גנבת">ד<אלימה;דרישהבעקבותשנגנבותינוקותהחזרת>ג<

בהונאה.תינוקותונטילתגנבה>ה<הלילה;בשעותהתינוקות

המרכיבים,הגורמיםמחמשתאחדכלשלהראייתיכוחוייבחןזה,בפרקלהלן,
החטיפהבטענתהדוגליםלשיטת-ה״מאשרים״הגורמיםכיתתאתלעילכאמור

כזאת.חטיפהשלהתרחשותהאת-הממסדית

התינוקותמבתיישיראימוץו.

בתמציתהעובדותא.

לקבלהיהניתןכיהתרשמותןעלמטפלותמספרהעידוחקירתןבמהלך(1)
זהבהקשרלציוןראויותבמיוחדהתינוקות.מבתיבמישריןלאימוץתינוקות

בביתבשעתועבדה-קוצ׳ינסקירוזה-האחתמטפלות:שתישלעדויותיהן
בביתבשעתועבדה-דוראנייהודית-השנייהשמר;עיןבמחנההתינוקות
העין.בראשהתינוקות
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שבוהתינוקותבביתזהבהקשרששררההמציאותבדברהשתייםשמסרוהתיאור

תינוקות.ביתבאותולאימוץתינוקלקבלהיהניתןשבומצבלכאורה,משקף,עבדו,
התרשמהמהןאחתהתינוקות.בביתזרותמשפחותביקוריעלמספרותהשתיים

הגיעההשנייהואילולאימוץ,תינוקותבוחנותשהןהמשפחות,שלמהתנהגותן

תינוקותעםאלהביקוריםשקישרהלאחרבאימוץ,קשוריםהביקוריםכילמסקנה

זקוקיםהיולאהתרשמותהפיעלכאשרלשיטתה,"בחטף"חוליםלבתישנשלחו

לאשפוז.

שלמסירתובדברראשון,ממקורממשימידעהיהלאמהמטפלותאחתאףבידי(2)
שבהתרשמות,מסקנהזהבענייןהציגוהשתייםלאימוץ.התינוקותמביתתינוק

ביתאתעזבושתינוקות-האחתהבאות:העובדותשתיצירוףעלהמבוססת

-השנייהלעזיבה:הסיבהמהירצונן,לשביעותלהן,שהובררמבליהתינוקות
לאימוץ.תינוקותאחרחיפושכביקורילהןנראותינוקות,בבתימשפחותשביקורי

למסירתעדההיתהלאהאמורה,התרשמותןעלהיוםהמספרותמהמטפלותאחתאף

העובדותעםזהבנושאכלשהםבירוריםבשעתוקיימהולאזרהלמשפחהתינוק
אמרהלאמהןאחתואףתינוקות,באימוץהעוסקותשהןידעושהכולהסוציאליות,

התינוקות,שללמשפחותלרבותכלשהו,מרותלאישבשעתוזהבענייןדבר

ביקוריםאחרילעיןנראיתסיבהללאהתרשמותןפיעל-התינוקותמביתש״הוצאו״

אצלהוהתגבשהבזיכרונהשנותרהכפי"בהתרשמות"הסתפקהאחתכלכאמור.

טענותכאשרמאוחר,בשלבהנוכחיתצורתהאתלבשהזוכיונראההשנים,במשך
הציבורי.היוםסדראלהגיעוהתינוקותחטיפתבדברההורים

המטפלותדבריהערכתב.

עםבשיחתןהתבטאו-דוראניויהודיתקוצ׳ינסקירוזה-המטפלותשתי(1)
כעובדהלאימוץתינוקותשלמסירתםבדברהתרשמותןאתשהציגהבצורהעיתונאי,
כיהתבררהעדים,דוכןעלהשתייםשאמרוהדבריםמןכאשראישית,להןהידועה

זובסוגיהשהיוההתפתחויותרקעעלשהתגבשהכפי-שבהתרשמותבמסקנהמדובר

למשפחהכלשהותינוקמסירתבדברוישירהאישיתבידיעהולאהשניםבמשך

זרה.
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הדבריםבבסיסהעומדההתרשמותגרעיןשלבכנותוספקלהטילבאיםאנואין(2)

לעיתונאים.השתייםבשעתושמסרו

-בכךהיהלאהדברים,אותםעלבעדותןחוזרותהמטפלותהיואילוגםברם,
משפחותשטוענותכפיהממסדית,החטיפהלטענת"אישור"משום-הוועדהלשיטת

הוריםביןמתמשךנתקשלבנסיבותכיהוועדה,עלמקובללעיל,כמפורטהנעדרים.
תינוקותמסירתשללאפשרותפתחנוצרהתינוקות,בבתישהוחזקותינוקותלבין

שבמסגרתהאפשרותאתלשלולאיןכ״נטושים".אחרותלמשפחות"מנותקים"
-תורמיםשלמשפחותהיתרובין-הקליטהמאמץאתשליוומשפחות,ביקורי
כאלהשםיימצאואםתינוקות,לאמץשביקשומשפחותגםהתינוקותלבתיהגיעו

"מסירהשלאפשרותזהבדו״חמכונההאמורה,האפשרותממשפחותיהם.שנותקו

תינוקותאותםשללעניינםרקלעילכמוסברהקיימת,זוואפשרותלאימוץ";מזדמנת
המטפלות.להתרשמותהרקעאתלהסבירעשויה-עלומיםשנותרו

הבנותשלושתשלאימוצןבפרשתמומחשתלאימוץמזדמנתמסירהכאמור,
כךשנמסרוכאלהמצוייםה״עלומים"ביןכיהנמנעמןזהואיןכך,עלמעידה

זרות.למשפחות

לביקוריהרקעהיהמהידעולאהאמורות:המטפלותיהיו,כאשרהדבריםיהיו(3)
למשפחותתינוקותמסירתבדברישירמידעבידןאיןהתינוקות,בביתהמשפחות

להןש״נעלמו"שתינוקותלהןהסבירוכאשרלהןשיקרוכילהראותבידןאיןזרות,
מסירהשללאפשרותמודעותהיולאושתיהןחולים,בבתיאושפזוהתינוקותבבתי

העובדתבאמצעותממשפחתו"קשר"מנותקתינוקשללאימוץמזדמנת
הסוציאלית.

התרשמות,התגבשההוועדהחבריאצלכיולציין,לחזוריהיהלמיותרולא
רבות,שניםלפנישאירעואירועיםרקעעלהיוםהמטפלותשמציגותשהמסקנות

חטיפהשלהתרחשותהבדברשהושמעוהטענותמןמבוטלתלאבמידההושפעו

נראולאשבשעתואירועיםחטיפה,בצבעי"צבעו"פשוטאלוטענותממסדית.
כאלה.
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סיכוםהתינוקות:מביתלאימוץמסירהג.

התרשמותןבדברהמטפלותשתישמסרובדבריםאיןזה,דבריםבמצב(1)
כדיהתינוקות,מבתי-גליוברישחופשיבאופן-לאימוץנמסריםשתינוקות

עםאלו,עדויותמתיישבותאחר,מצדהממסדית.החטיפהלגרסת"אישור"לשמש

שלרקעעל-התינוקותמבתיבמישרין-לאימוץ״מזדמנת״מסירהשלהאפשרות
התינוקותלגביפתוחהזואפשרותכאשרלהוריהם,התינוקותביןהקשרניתוק

בלבד.ולגביהםעלומיםשנותרו

מבלי-כאמורקשרניתוקשלרקעעללאימוץמזדמנתמסירהגםאכן,(2)

בדיווחישתקףשהדברומבלילכןקודםהמשפחותלאיתורממששלמאמציםשנעשו

בגלוי,-לאימוץכזומזדמנתבמסירהאיןברם,נוקבת.לביקורתראויה־הולם
-תהליך(של)בסופוהמשפטוביתהסוציאליותהעובדותשלובשיתופםכללעיני
המשפחותטוענותלהבמתכונתממסדית,חטיפהשלקיומהאתלאשרכדי

המתלוננות.

החוליםבבתישהחלימותינוקותשלהחזרתםנסיבות.2
למשפחותיהם

העובדותתמציתא.

תינוקותשלבהחזרתםשעסקוהאמבולנסיםמנהגישנייםשמסרומעדויות(1)
אחיותזהבענייןשמסרוהעדויותרקעעל-למשפחותיהםשהחלימומאושפזים

לבצעהיהניתןלאשבהםמקרים,היוכי-ראשיתאלה:שנייםמסתברים-ורופאים

במקוםשינויבשלהמשפחהאיתורמאיהחלומגוונות,שונותמסיבותההחזרהאת
בטענההתינוק,אתלקבלהמשפחהבסירובוכלהשמותשיבושידרךעבורהמגורים,

קשר",כ״מנותקיהוחזרו,התינוקותכאלה,במקריםכי־שניתלה:"מוכר"שאינו
התינוקותבבתישכאלהבתורשהושארואומאושפזים,היושבהםהחוליםלבתי

לאשפוז.נשלחושמהםבמחנות
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על-ומדבריהןהתמונה,אתהשלימוזה,בהקשרשהעידוסוציאליותעובדות
הוחזרוולאהחוליםבבתישהחלימותינוקותכיללמודניתן-כולוהחומררקע

מזידמנתמסירהשלהמוכרתבמתכונתאימוץ,שללמסלוללעבורעשוייםהיולהורים,

אחרות.למשפחות

בידיעלהלאוהגיוניים,סביריםהסוציאליותהעובדותשדברישאףיצוין,

המוסדותשלהארכיונים-גיסאמחדממשית:ראייתיתבתשתיתלאששםהוועדה
ו״ויצ״ובחיפה"אומנה")ביניהםהארץבצפוןהחוליםלבתיבסמוךשפעלולילדים,
-גיסאומאידךבגרסתן:התומךתיעודעללהצביעכןעלניתןולאאותרולאצפת״(

לאהוועדה,לרשותשהועמדוירושלים,וויצ״ואביבתלויצ״ושלהמוסדותבארכיוני
היכולתאיעקבלאימוץכמועמדיםאליהםשהועברותינוקות,שלתיקיםאותרו

חולים.בבתישהחלימולאחרלמשפחותיהםלהחזירם

בדרך"כשל"המציג-זהדבריםבמצבמוצאיםממסדית,לחטיפההטוענים(2)
החטיפהלטענתאישור-להוריהםחוליםבבתישהחלימותינוקותשלהחזרתם

כאלהבמקריםננקטהשלאבכך-ראשיתאלה:בשנייםבהתחשבזאת,הממסדית.
באמצעותאוהסוכנותגופי)באמצעותהתינוקותמשפחותלאיתוריעילהפעילות
לאהנטען()לפישבמודעבכך-שניתהחולים(:בבתישפעלוהסוציאליותהעובדות

הגיעושמהםהמחנותלהנהלותאוהתינוקותלבתיזהבענייןבכתבדיווחנשלח
אחרמעקבהמאפשרכלשהו,רישוםעצמםהחוליםבבתינערךלא)ואףהתינוקות
למשפחותיהם(.הוחזרושלאהתינוקות

רחבפתחיצרחוליםבביתאשפוזכיעולה,זהבהקשרששמענוהטענותמן
מבליוזאתקשר",ול״מנותקל״נטוש"נמצאו"לאו״שהוריושהחליםתינוקלהפיכת
-זושיטהפיעל-נמצאהזובדרךההורים.אתלאתרכלשהומאמץלעשות
-ולהעברתוהתינוקלחטיפתאובייקטיבית,הצדקהבחטיפה,המעורביםלגורמים

אימוץ.שלהמיוחללמסלול-גליבריש

דיוןהחולים:מבתיהשחרורנסיבותב.

מבתיאחרותמשפחותאלדרכםשעשומאומציםלחשוףהצליחהלאהוועדה(1)
לאחרלמשפחותיהםלהחזירםההצלחהאירקעעל-התינוקותמבתיאו-החולים

לרשותשהועמדוירושלים,וויצ״ואביבתלויצ״ושלבארכיוניםעיוןשהחלימו.
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לציבורהפניותזה,בהקשרפרי,נשאולאוכןכאלה,תינוקותחשףלאהוועדה,
במשפחותשגדלותימניתחזותבעלישלבאיתורםלוועדהלסייעבקריאה

אשכנזיות.

אתמספקתבמידהלהאירשבכוחומידעהוועדהאלהגיעלאצוין,שכברכפי
הארכיוניםלמשפחות.הגיעוולאחוליםמבתיששוחררובתינוקות,הטיפולתבנית

החוליםמביתתינוקותבשעתושקלטוצפת,ויצ״וושלבחיפהאומנהמוסדשל

לאחרהחלמהלצורךשבעפולההעמקהחוליםמביתשגםואפשרבחיפהרמב״ם

-פרטיים-יותרקטניםמוסדותשלבארכיוניהםהדיןוהואאותרו.לא-אשפוז
אתלשלולאיןואשראביב,ותלחיפהבאזורלוועדה,שהגיעהמידעלפישפעלו,

ובבתיתינוקותבבתיממשפחותיהםשנותקותינוקותאליהםשהועברוהאפשרות

חולים.

משקפתהוועדה,לפנישנפרשהחומרמןזהבהקשרהעולההכוללתהתמונה(2)

התינוקותהחזרתלסוגייתהמתייחסותעדויותשלמגווןבמקבץשמקורומשקע,
לרשמיםאלועדויותמקנותאחת,לאכאשרשונות,מזוויותחולים,בבתישהחלימו

ידיעלשננקטוהעמדותמןשנבעומאוחרותמשמעויותהעדים,שלבזיכרונםשנותרו
שלבסופוהמתייצבתהתמונהזאת,עםהשונות.בוועדותהתימניתהעדהפרנסי
חטיפהשלבהתרחשותהתומכתאינההעדויות,ממגווןההתרשמותתהליך

ממסדית.

החזרתםשמאמץלאחרקשרלמנותקיתינוקותהפיכתבדברהתיאוריםאחר,מצד
מזדמנתמסירהשלהאפשרותשלקיומהעםמתיישביםצלח,לאלמשפחותיהם

שנותרותינוקותלגבילהיווצרעשויהשהייתהלאפשרותבדומהוזאת,לאימוץ,
התינוקות.בבתימהוריהםקשר""מנותקי

שעשוידברים,מצבמציגההחקירה,מחומרדברשלבסופוהמצטיירתהתמונה(3)
אימוץשללמסלולאותרו,לאוהוריהםחוליםבבתישהחלימותינוקותלהובילהיה

שבהםבודדיםמקריםלהוציא-ככלללאימוץ״.מזדמנת״מסירהשלבמתכונת

תינוקבראייתלעיל,כמוסברזו,מתכונתמתאפיינת-כלשהםאיתורמאמציננקטו

מבלי-וזאתלמשפחתו,להחזירוהיכולתאיבשלמהוריו,ו״מנותק״כ״נטוש״

הרישוםבסיס)עלמשפחתולאיתורהמתחייביםהמאמציםלכןקודםשהושקעו

כמוסבר-שונהזו,מתכונתאושפז(.שממנוהתינוקותבביתאוהחוליםבבית
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)קרי:מכוונתב״גנבה"המתאפיינת:ממסדית",מ״חטיפהשינויתכלית-לעיל
הטעייתתוךזרה,למשפחהשכבתי(רבקשרבסיס)עלזדוניתוהעברהחטיפה(
קדישא.חברותוברשומותהחוליםבתיברשומותכוזבמידעושתילתההורים

כאמורערטילאיתשנותרה-האפשרותנעוצההתינוקות,בבתיכמוכאן,גם(4)
ביןקשר""ניתוקשלבהיווצרותוחולים,מבתילאימוץמזדמנתמסירהשל-

שנעשהמבליכזה,קשר""ניתוקשלקיומונקבעכאן,וגםלהוריהם:התינוקות
עלכלשהומרכזילגורםלדווחומבליההוריםלאיתורהרשויותמצדממששלמאמץ

אימוץ.שללמסלולהתינוקותשלהעברתם

הרשויותהתנהגותכיהטועניםאלהאלבטרוניהלבואקשהלאחור,במבט

בהתנהגותלמצואאיןזאת,עםיחדברם,אכפתיות.ואיאטימותמשקפתזהבהקשר
שלהטעיהמוקדם,תכנוןארגון,זדון,המשקפתממסדית","חטיפהשלסממניםזו

קבורה.ביוםלצדכוזברפואיתיעודושילובההורים

עלוםנותרשגורלםהנעדריםשביןהאפשרות,אתלשלולאיןזה,דבריםבמצב(5)
14בארץ:שנעלמומאלהתינוקות56שלזובאוכלוסייהרקמדוברכיויודגש-

שנמסרוכאלהגםנמצאים-הקודמותהוועדותשתיעלומי42ו־הוועדהעלומי
הצער,למרביתנכשלה.החלטתםבעקבותלמשפחותיהםשהחזרתםלאחרלאימוץ
פירות,הניבלאזהבמסלולשאומצותינוקותלאתרהוועדהשהשקיעההמאמץ

נותריםהחולים,בבתישהבריאותינוקותשלבהיעלמותםשמדוברככלוהדברים,
התממשותה.להוכחתראיותנמצאושלאשבהיגיוןאפשרותבחזקת

שהחלימוהתינוקותבהחזרתשנתגלתההבעייתיותמשמעותג.

המציאותשהציגההבעייתיותאתהמשקףהחקירהחומרלעיל,האמורמןכמתחייב

תומךאינולהוריהם,חוליםבבתישהחלימותינוקותלהחזרתהקשורבכל
חטיפההתרחשהשבפועלמאשרשאינוובוודאיממסדית,חטיפהשלבהתרחשותה

מחומרהמצטיירתהתמונהזאת,עםיחדהנעדרים.משפחותבנישטועניםכפיכזו,
להכשירהיהעשוילמשפחותההחזרהשכישלוןכך,עלמצביעהזה,בענייןהחקירה

-וזאתקשר״,״מנותקישנותרותינוקותשללאימוץמזדמנתלמסירההקרקעאת
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"מנותקהתינוקשללבעייתופתרוןמציאתעלשהופקדההסוציאליתהעובדתבחסות

הקשר".

הוריועםקשרללאשנותרתינוקראייתשלהתינוקות,מבתיהמוכרתהתבנית

למסירהמועמדכן,ועלכ״נטוש"-ממושכתתקופהבמשךביקוריםהיעדרבשל-

עצמה.עלכאןהנדוןבהקשרחוזרת-הואלטובתו-לאימוץמזדמנת

דרישהרקעעללהוריהםשנעלמותינוקותהחזרת.3
המשפחהשלאלימה

העובדותתמצית

"הוחזרו"שבהםמקרים,מספרהוועדהלידיעתהובאוהחקירה,במהלךא.

חלקשלשלהוריםלאחרזאת,התינוקות.בבתילהםש״נעלמו"תינוקותלמשפחות

אתבאלימותדרשוהמשפחותאך"נפטרו",התינוקותכי-הנטעןלפי-נאמרמהם

"החזרתם".

חטיפהשללהתרחשותהלטועניםמשמשתאלו,בנסיבותהתינוקות"החזרת"

כיצדהדברים,פניהיוכךלאאםשהרי,בכף",הרשותל״תפיסתהוכחהממסדית,
"פטירתם".עלהודיעולפחותההוריםמןלחלקכאשרהתינוקות,"הוחזרו"

הוועדה:לפנישהובאוכאמור,"החזרה"אירועימספרלהמחשה,להלן,ב.

גיאתחייםמשפחתשלהאירוע)ו(

אחדיוםהעולים.במחנהבמרפאהוהוחזקחלהשלההתינוקהמשפחה:לגרסת)א(

בצעקותהגיבההמשפחהנפטר.שהתינוקילדה,אתלהניקשבאהלאם,נאמר

ידיעלהסמוךמהחדרהתינוקלהםהוחזרהמשפחהלטענת-ואזאלימות,ובמחאות

כעדה(.במקום)שנוכחהמילשטייןסוניהכגב׳הוועדהבאולםשזוהתהאחות,

מסירתכדיתוךנעשההתינוקאתשהחזירהכמימילשטייןהגב׳שלזיהויה>ם

אתהכחישהבמהלכה-עדותהאתלמסורמילשטייןהגב׳שסיימהלאחרעדותה.
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בןשנים.6בןהאירועבעתשהיההתינוק,שלדודובןהעיד-התינוקהחזרתגרסת
ואילוהתינוק,אתשהחזירהאחותאותההיאמילשטייןשהגב׳דעתועלעמדהדוד
מילשטיין,הגב׳שלהכחשתהאףעלוכול.מכולדבריואתהכחישהמילשטיין,הגב׳

אתמטעמההעידהולאהדוד,בןשלעדותובהשמעתהמתלוננתהמשפחההסתפקה
שהייתהעליהשנאמרמשפחה,קרובתצארום,הגב׳אתלאואףהתינוקשלאמו

מהלבררהיהניתןלאהדוד,בןשלמפיוהתינוק.שלהחזרתושנדרשהבעתנוכחת
מפיעדותטיבה,פיעלשהייתה,-זהבענייןועדותוהאחותידיעללאםנאמרבדיוק

עמומה.נותרה-השמועה

או"נפטר'",שהתינוקלאםנאמראכןאםממש,שלספקנותרזה,דבריםבמצב
שהיודברים-כלשהימטפלתידיעל-להנאמרוהוועדה,שהתרשמהכפישמא,

בתינוק.לטפללהאפשרוהמולהומשהקימההמקום,מןלהרחיקהאךמיועדים

קחטאעזראמשפחתשלהאירוע(2)
כישמר,בעיןהעוליםמחנהמנהל"בוקי"ידיעללהנאמרהמשפחה,לגרסת)א(

עלהמשלאברם,רמב״ם.החוליםלביתהתינוקותמביתנשלח-עזרא-תינוקה
איתרבוקילהחזירו.רצחבאיומימבוקידרשההתינוק,אתשםלאתרהמשפחהבידי
החוליםמביתהנראהככל-נשלחלשםצפת,ויצ״ושלההבראהבביתהתינוקאת

מתועדתרמב״םהחוליםבביתהתינוקשלאשפוזועובדתלהבראה.-רמב״ם
מתאים.תיעודצפתבויצ״והשהייהלעובדתוגםהחוליםביתברשומות

למשפחהשדווחתינוק,שבובמקרהמדבראינוזהאירועדברים,שלסיכומם>ב<
במקרהלאואףאלימה,דרישהבעקבותלמשפחההוחזרפטירתו,על-מפורשות-
שנטעןכפיהימצאו,מקוםעלכוזבמידענמסרלהוריוכאשרתינוק,היעלמותשל

ההוריםביןתקשורת""חוסרשלטיפוסימקרהזהוהמשפחה.ידיעלמלכתחילה

כפיהממסדית,החטיפהגרסתלאישורכשלהיתרומהלתרוםבכוחוואיןל״רשות",
בה.הדוגליםידיעלשנטען

גיאתדומיהמשפחתשלהאירוע(3)
שניאתמצאהלאשמרבעיןהתינוקותבביתמביקוריהבאחדהאם,לדברי)א(

לאםלומרידעולאבמקוםהעובדיםשם.שהוחזקו-וחציחודשבניתאומים-ילדיה
היטבהתינוקותאתלחפשלההציעהשם,שעבדהתימנייהאישהאךהתינוקות,היכן
התאומים.נמצאוהתינוקות,בביתהאםשערכהנוסףבחיפושהתינוקות.בבית
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חטיפה,שלתחילתהאתזהאירועממחישממסדית,לחטיפההטועניםלשיטת>ב<

וגרמההחוטפים,עםפעולהשיתפהלאזועובדתתימנייה.עובדתידיעלשסוכלה

ילדיה.אתולמצואהיטב""לחפשלאם

במפורשלאםנאמרשבובמצבמדובראיןכאן,גםזהטיעוןלקבלנוכללא
בביתאחרבחדרושלםבריאחיידהעלנמצאמכןולאחר"נפטר"שתינוקה

היכןידעולאהאםפנתהשאליהם-אלמונים-שעובדיםוהעובדההתינוקות,

לקראתראשוןכשלבממנה,להסתירםדאגושהםאומרתאינההתינוקות,שלמיקומם

מוכיחהאינההיטב",ל״חפשלאם,התימנייההעובדתשנתנההעצהגםחטיפתם.

עובדתשאותהאפשרגםואפשרהאם,על"רחמים"אוחטיפהניסיוןעל"חרטה"
פשוטשהתינוקותלאפשרותעדהבהיותההתינוקות,אתולחפשלחזורלאםהציעה

אחר.למקוםהועברו

של"תחילתהלעילהמתוארהדבריםבמצבלראותסיבהשוםאיןאלו,בנסיבות
ההורים.שטועניםכפיחטיפה",

תםשלמהמשפחתשלהאירוע(4)
התינוקותבביתשהוחזקהאחותו,כיהמנוחאביומפימסרהנעדרתאחי)א(

שהאבלאחרוכינפטרה,שהיאלוונאמרבמיטתהאחדיוםנמצאהלאהעין,בראש

גילתההאחיותואחתבאיומיםמלוותצעקותהקיםלו,נמסרהלאוזוהגופהאתדרש

נמצאה.אכןשםהתינוקות,בחדרנמצאתשאחותולו

חטיפהשלתחילתההממסדית,בחטיפההדוגליםלשיטתמשקף,זה,אירוע>ב<

ישירהראיהאין-גיאתרומיהמשפחתשלבעניינהכמו-כאןגםברם,שסוכלה.

אתלשלולאין-שםכמו-כאןוגםדווקא.״נפטרה״שבתולאבשנאמרלכך

אךהתינוקות;מביתאותולהרחיקשנועדודבריםלאבאמרהשהאחותהאפשרות,

האבאצלשיצרכלשהובביטויהשתמשה-התקשורתוקשיי-השפהידיעתאיבשל

מותירהוועדהלפנישהובאהכוללהחומר"נפטרה".שבתולונאמרכיהרושםאת

משפחתהבניידיעללפרשהשניתנההפרשנותאתושוללכזו,לאפשרותסבירמקום

בדבר.הנוגעתהתינוקתשל
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קרני)כרמי(עזראמשפחתשלהאירוע(5)
כימהוריושמעהואהוועדה,לפנילהעידשהתייצבעצמו,ה״תינוק"לדברי>א<

נפטר,שהואלאביואמרואחדיוםוכאשרהשומר,תלהחוליםבביתבשעתואושפז
ונמצאבירורערכהלמקום,שהוזעקההמשטרההרופא.אתלהרוגואייםהתפרעהאב
שנפטר.הואזההיהולאטעותנפלהכי

גםברם,להתרחשות.ישירהראיההוועדהלפניהובאהלאזה,אירועלגביגם>ב<
לבררההיוםניתןשלא-כלשהישטעותהאפשרותאתלשלולאיןנכון,התיאוראם
בירור,שלאחרהיא,עובדהנפטר.שהתינוקלהוריםלומרהרופאאתשהניעההיא-

בטעות.מדובראכןכיהסתברהמשטרה,שלבואהעםשנערך

שריאלשרהמשפחתשלהאירוע(6)
המטבחמנהלההתרחשות,בעתארבעבתשהייתהעצמה,ה״תינוקת"לדברי)א(

בממתקים,התכבדהכאשרהימים,ובאחדבממתקים;אותהלכבדנהגהעוליםבמחנה

לחפשה,שנזעקוהוריה,בתוכו.נכלאהוהיאנמצאהבוהמבנהשלהדלתנטרקה
אותה.ו״שחררו"הדלתאתפרצוולבקשתההנעולבמבנהאותהאיתרו

שללראשיתהכראיהממסדיתבחטיפההדוגליםבעינינחשבזהאירועגם>ב<
היאאיןמקוםומכלעלינו,מקובלתאינהזועמדהההורים.ידיעלשסוכלהחטיפה

העדה.שמסרההתיאורמןיחידה,הגיוניתכמסקנהמתחייבת,

גברארבקהמשפחתשלהאירוע(7)
-בתהכיה״תינוקת״,אםמפיששמעההעידה,״תינוקת״שלמשפחהבת)א(

עיןמחנה)מנהל"בוקי"ידיעלנאמרלהוריהכאשרבחיפה,אושפזה-ה״תינוקת״
להוריםנאמרכאשריותר,מאוחרוכיממנה",ו״שישכחוחולהשהיאשמר(,

כי"בוקי"עלהתינוקתאביאייםלראותה,ניתןלאאךאביבלתלהועברהשהתינוקת
למשפחתה.הוחזרההתינוקתואזהעיניים"אתלו"אוציא

התערבותרקעעלשסוכלה,ממסדיתחטיפהשלכראשיתהמוצגזהאירועגם>ם
ראיהזהבהקשרלפנינוהובאהלאעלינו,מקובלתאינהזועמדהההורים.שלאלימה
שלמצידווהתנשאות""זלזוליותרמשקףכשלעצמווהתיאורנוסף,גורםמפיכלשהי
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אתל״גנוב"מאמץמאשר-נאותהסברלתתטרחלאאשר-העוליםמחנהמנהל
התינוקת.

עיתונאיותבכתבותכילציין,הראוימןזה,בנושאהמצבתמונתלהשלמת
וביניהם,-לאלהבקשרברם,נוספים.מקריםהוזכרואחרים,ממקורותובמידע

ולאתלונותלוועדההוגשולא-ובדוראהרוןגהסי,גמלא,נהרי,מחפוד,משפחות
עדים.התייצבו

דיוןב.

<1>
כממחישיםכאמור,המוצגים,־לעילהמתואריםהמקריםשבעתמבין

להוריםנאמרשבובמצבמדבריםשנייםרק-ממסדיתחטיפהשלהתרחשותה
יתרתם.ופרשייתגיאתפרשייתלהם:"הוחזר"התערבותםולאחר"נפטר"שתינוקם

עלבדיווחטעותמשקפת-כרמיפרש״ת״טעויות״:משקפיםהמקריםחמשת
הילדה;של"כליאתה"נסיבותבהבנתטעותמשקפת-שריאלפרשייתפטירה;
מעקבבקיוםמינהליכשלשלאירועיםמשקפותוקחטא,גיאתדומיהגברא,ופרשיות

מנהלאתלהניעכדיאלימותבדרישותצורךשהיההעובדהבדבר.הנוגעהתינוקאחר
שלבראשיתוהיהמדוברכיאומרתאינההתינוק,אתולאתרלטרוחבוקי,המחנה,
שלאתינוקבאיתורהמתחייבים,בשינוייםהדין,והואמהוריו,אותולגנוב"מאמץ"
התינוקות.בביתאחרבמקוםנמצאיותרומאוחרבמקומונמצא

"פטירה"עלבדיווחלכאורהמדוברבהן-תםושלגיאתשלהפרשיותשתיגם(2)
שלראשיתהמשקפותאינן-אלימהדרישהשלרקעעלהתינוקשלמידיואיתור
"נפטר".שתינוקםלהוריםשנאמרבכךנעוץאלו,בפרשיותהענייןלבדווקא.חטיפה
מספקת:ראייהאין-להוריםנאמרבדיוקמהדהיינו-זהקריטיבענייןדווקאברם,
במושגהנקיטהבדברישירותראיותהובאולאתם,בפרשתוגםגיאתבפרשתגם

ונותרושהובנוכפילאמור:השמועה""מפיהוצגוזהבענייןוהדברים"נפטר";
ה״אמירה".אתששמעואלהשלבזיכרונם

נחרצתלקביעהמספקתראייתיתתשתיתשאיןהיא,הוועדהשלהתרשמותה
שהתינוקות-משמעיחדבאורח-במפורשלהוריםנאמרותםגיאתשבפרשיות

העדויותאיןהענייןבנסיבותכאמור,"נפטרו".התינוקותבביתבמקומםנמצאושלא
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שמקורההבנה","אישלהאפשרותאתשוללותהוועדהלפניזהבהקשרשהובאו
כמבטאתההוריםאצלשנקלטהלשוןנקטושהמטפלותואפשרתקשורת,בהיעדר

לעזיבתדרישהכגון,אחר,"מסר"להעבירביקשושבפועלבעוד"פטירה",

המקום.

מסקנותג.

הוריםשבהםמצביםהמתארותפרשיותשלבכוחןאיןלעיל,המתוארהדבריםבמצב

לאחר-להם״הוחזרו״קרי-אותםקיבלובמקומם,תינוקותיהםאתמצאושלא
בחלקשמתבררכפיהממסדית.החטיפהבטענתלתמוךכדימצידם,אלימהדרישה
-ותוקנהשהתבררהטעותהתינוקשל״היעלמותו״בבסיסעמדההמקרים,שלניכר

האחרים,במקריםואילוההורים;מצדאלימותהפגנתלאחררק-הצערלמרבית

עללהתפרעההוריםאתשהניעהמידעשללטיבוהקשורבכלעמומותהנסיבותנותרו
תינוקותיהם.אתלאתרהתינוקותביתצוותאתלהניעמנת

במקריםלהוריהםהתינוקותב״החזרת"מוצאיםלאאגויהיו,כאשרהדבריםיהיו

החלהתינוקותביתשסגל-חטיפה״מזימתו״סיכולבכף״״תפיסהמשוםזה,מסוג
התימנית.העדהפרנסישטועניםכפי-במימושה

התינוקותמבתיבלילותתינוקותגנבת.4

העובדותא.

מבתיתינוקותנעלמושבהםמקרים,היוכיהעידו,מטפלותמספרכאמור,(1)
הגיעוכאשרהיום,למחרתוכיבמקום,היולאהןכאשרהלילה,בשעותהתינוקות
עלהתקבללאההסברברם,חולים.לביתהועברוהתינוקותכילהןהוסברלעבודתן,

האשפוז.אתשהצדיקהלעיןנראיתסיבההייתהלאשלהתרשמותןמשוםדעתן,

בנסיבותשנעלמושהתינוקותל״מסקנה",בסיסלמטפלותשימשהזוהתרשמות(2)

-התינוקותביתאתלעזיבתםשניתןהטעםכאשרלאימוץ,נמסרוהאמורות,
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לאהןזה,בענייןדברבשעתועשולאהללושהמטפלותעקא,דאכוזב.היה-אשפוז

בכירמישהואוההוריםאתבהתרשמותןשיתפולאובמיוחדהאשפוזענייןאתבדקו

המחנה.מהנהלתמישהואוהסוציאליתהעובדתכמומהן,

מסקנותב.

עללאשפוז,תינוקותמבית-כוזבת-מדומה״״הרחקהלהוכחתממששלראיות
שלולהתרשמותןהוועדה;לפניהובאולאלאימוץ,מסירהההוריםמןלהסתירמנת

תאוצהצברההחטיפהשטענתלאחרבדיעבד,רקביטויניתןזהבענייןהמטפלות

הציבור.בהכרתמקוםלהוכבשהומשקל

שלמסקנותיהןשלבכוחןביותרמשמעותיתבמידהמכרסםזה,דבריםמצב
גנבהשלהממותנתהטענהאתאוהממסדיתהחטיפהטענתאתלאששהמטפלות

מכוונת.

בהונאהתינוקותגנבת.5

עללהוריהם,תינוקותנעלמושבהםבודדיםבמקריםמדוברנאמר,שכברכפיא.
בריאיםשיחזירום־ובקליטהבעלייהשטיפלו-הממסדבעובדיאמוןמתןרקע

עםאועוליםבמחנהאובמרפאה,היעלמותעלתלונותבאותזובמסגרתושלמים.
וחמישה(.עשריםפרקגםזהבהקשר)ראההתעופהבשדההנחיתה

התומכיםמצביעיםזהרקעשעלתינוקותגנבתשלולאימותהלהמחשתה

המתלוננתשלהתינוקתנעלמהשבהןהנסיבותעלממסדית,חטיפהשלבהתרחשותה
אברהם.עובדיהשלבספרומוצגותשאלהכפיסעיד,מרים

בשדההיהלאכיהסכיםחקירתוובמהלךהוועדהלפנינחקראברהםעובדיהב.

וכייודעאינוזהותםשאתממתלונניםששמעמהעלמבוססיםהדבריםכיהתעופה,
כך.עללושסיפרהאחתמתלוננתשישבכךדידידולגבי

העלה,הוועדהחוקרישערכווהבירור־סעידמרים-אותרההאחתהמתלוננת
בידיהבריאותה,מצבבשללה(,)שנעלמהשלההתינוקתהוחזקההטיסהבמהלךכי
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האחותידיעלהתינוקתהובהלהבריאותה,מצבבשלהנחיתה,עםמידכיאחות,של
הקברותבביתונקברהנפטרההחוליםבביתוכיבצריפין,החוליםלביתישירות
ההורים.נוכחותללאסגולה,

עלדברהמתלוננתלאםנאמרשלאבכך,-נאמרשכברכפי־התלונהמקור
)דיוןוקבורתהפטירתהועלהבהולאשפוזהעלשלה,התינוקתשלבריאותהמצב
וארבעה(.שלושיםבפרקמצויאברהםעובדיהשלבעדותונרחב

בעלותבנסיבותלהוריםתינוקותשהיעלמותהוועדה,מניחהראיות,בהיעדרג.
התינוקותביןקשרובהיעדרדיווחבהיעדרהיאאףנעוצההייתהדומה,אופי

להוריהם.

סיכוםהראייתי:כוחההמאשרים:הגורמיםכיתת.6

כדי"המאשרים"הגורמיםשלבכוחםשאיןהיאהוועדהעמדתלעיל,האמורלאור
ב״גנבההמדברתהממותנתהטענהאתלאואףהממסדית,החטיפהטענתאתלאשש

התינוקות.שלמכוונת"
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ותשעהעשריםפרק

שלהראייתיכוחםבחינתהממסדית:החטיפהטענת
בטענה(הדוגליםה״ממחישים")לשיטתהגורמים

פתיחההערת

כדיפרשיות,ארבעשלבכוחןישהממסדית,החטיפהבטענתהדוגליםלשיטת
אתלפחותאו,הממסדית,החטיפהמזימתשלמימושהאתלמעשה,הלכהלהמחיש,

הבנותשלוששלאימוצןפרשיית-האחתמכוונת״:״גנבהשלהתרחשותה
אימוצים-הטענהלפי-כאשרהוועדות,שלושתשלפעילותןבמהלךש״נתגלו״

תוךמשתתפים,רבתחטיפהמזימתשלרקעעלאלאלהתרחש,יכוליםהיולאאלה
ילדהשלהימצאותהפרשיית-השנייהאבדו:ועקבותיהןנעלמושהןהכולהטעיית

הנטעןלפי-מצוילכךההסברכאשרהברית:בארצותתימניתחזותבעלתמאומצת
שבראשוהברית,בארצותלמשפחותלאימוץומסירהחטיפהמנגנוןשלבקיומו-

לוין,צילהפרשת-השלישיתהסוכנות:לראשימקורבשהיהברגמן,הרבעמד
בחיפה,פרטיממוסדלאימוץשנמסרהתימנית,חזותבעלתב״תינוקת"המדברת

ביןהנמניתהביולוגית,משפחתהאתשניםעשרותלאחרמצאההנטען,פיעלואשר,
משפחתפרשת-הרביעיתהתינוקת:ילדתםשל״היעלמה״עלשהתלוננותימןעולי

שנפטראובד""אחשל-מאומץכבן-בחייםבאיתורוהמדברת)סיויליה(,סיביליה
לחטיפההטועניםכאשרבקבורתו,השתתףהמשפחהושאביהרשמיהתיעודפיעל

הרפואיהתיעודלרבותהתיעוד,שלאמינותולאיהחותכתראיהבהרואיםממסדית

המקורי.

האמורות.הפרשיותמארבעאחתכלבנפרדתיבחןלהלן
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הבנותשלוששלאימוצןפרשיית.1

פתיחההערות

I.תימן,מעוליבנותשלוששללאימוצןהמתייחסחקירהחומרנפרשהוועדהלפני

החומרפיעלו־ג׳<.ב׳א/מובנים:מטעמיםהבנות")להלן"שלושזהבדו״חהמכונות

עלנמנותהבנותשלוששלהביולוגיותמשפחותיהןהוועדה,לפניזהבענייןשנפרש
גםואפשר:1951-1949בשניםהעוליםבמחנותששהומתימן,העוליםמשפחות

העלומים.התינוקותביןנמנותמהןששתייםאפשר,

II.שלאימוצןבנסיבותרואיםהתימנית,העדהודובריהמתלוננותהמשפחות
הממסדיתהחטיפהמזימתשלומימושהקיומהאתה״ממחישה"ראיההבנות,שלוש

מןהבנותשלשהוצאתןכך,בשל-ראשיתאלה:שנייםבשלזאתידם.עלהנטענת
שיתוף-לשיטתם-חייבהלאימוץ,ומסירתןתינוקות()בתיהמבוקרתהמערכת

העובדותלביןהתינוקותבבתיהחזקתןעלמופקדיםשהיוהגורמיםביןפעולה
שמאחששללאבגלוי,נעשהשהכולכךבשל-שניתבאימוצן:שטיפלוהסוציאליות

טועניםכך-כזהדבריםמצבזה.בהקשרשאלותישאללפחות,או,שימחהמייימצא
קשרשלרקעעלורקאךלהיווצרהיהיכול־הממסדית"ה״חטיפהבגרסתהמחזיקים
בדבר.הנוגעיםכלשלמודעתומעורבותשתיקה

-האמוריםהאימוץמקרישלושתכיבדעה,אנועלינו.מקובלתאינהזועמדה
-אחרמחנותבגושמצויהמאומצתהוצאהשמהםהתינוקותמבתיאחדכלכאשר

בין"נתק"שלרקעעללאימוץ",מזדמנת"מסירהדווקאומדגימיםממחישים
בטענתכלשהיבמידהלתמוךאלהמקריםשלבכוחםואיןלמשפחותיהם,התינוקות
הממסדית.החטיפה

התינוקותמבתיהבנותשלוששלשהוצאתןכלשהי,ראיהשלפנינובחומראין
תהליךוהשלמתהממסד,גופישלמצידםומתוכננתיזומההייתהלאימוץ,ומסירתן
כוזב.תיעודעריכתאוגיבוינותןסתרמנגנוןשלקיומוהצריכהלאהאימוץ,

III.שלהוצאתןמשותף:בסיסימאפייןהאימוץ,מקרילשלושתלהלן,שיפורטכפי
עלנעשתהלאימוץ,ומסירתןהתינוקותבבתיוהמעקבהביקורתממעגלהבנותשלוש
משפחותיהם.לביןבינןקשר""ניתוקשלקיומובסיס
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אתמאפייןנתק<הדו״ח:)בלשון-ההוריםעםקשרהיעדר־זהמשותףמכנה
התינוקות.מבתילאימוץמזדמנתמסירהשלפעם,מדילהיפתחהיהשעשויהפתח,
למעשה,אלא,הממסדית,החטיפהטענתעםאחדבקנהעולהשאינורקלאזה,פתח

להתרחשותה.מתחתהבסיסאתמשמיט

גורמיידיעלנעשוהמוקדמותהחמישיםבשנותכייצויןהשלמות,למען.1¥
תינוקות;שלהיעלמותםעלתלונותלריכוזמאמציםהסוכנותשלהקליטהמחלקת

ברם,שנעלמו.תינוקותשללאיתורם-טיבםפיעלפורמליים-צעדיםננקטוואף
המשךבעדלעצורכדיבהםהיהלאפרי,אלהמאמציםנשאולאהפורמליטיבםבשל

להביאמלכתחילה,בכוחםהיהלאטיבם,פיועלההיעלמות,תופעתשלהתפתחותה
מוסדזהבהקשרהיהחסרנאמר,שכברכפילמשפחותיהם.שנעלמוהתינוקתלאיתור
עםמידכזה,והופעלהוקםשלאכך,עללהצטעראלאואיןולדיווח;לאיתורמרכזי
ההיעלמות.תופעתשלניצניההופעת

בבתישאושפזותינוקותשללאימוץמסירהגםכילהזכיר,יהיהלמיותרולא׳\.
לאוכאמורכזוהייתהאכןאם-למשפחותיהםבחזרההגיעולאאךוהבריאוחולים
כמיאלובתינוקותלנהוגשישההכרה,עלמבוססתהייתה-כזהמקרהאותר

לאיתור".ניתנות"אינןוהמשפחותהמשפחותעםקשר"ש״איבדו

א׳התינוקתשלאימוצהנסיבותא.

רקעעל-התינוקתשלהזהות״״אבדןבדברהרשמיתהגרסהתמציתלהלן(1)
בביתשהתקייםהאימוץהליךבמסגרתשהוצגהכפי-ההוריםעםהקשרניתוק

לביתחודשים,ארבעהכבתבהיותההתינוקת,הובאה,1950בשנתהמשפט.
במצבכשהיאתימן,עוליגםשהובהםלעוליםהמעברממחנותשבאחדהתינוקות
קשרעלשמרהלא-פרטיהאתמסרהשלא-התינוקתשלמשפחתהקשה.בריאות
במקוםשעבדה-המאמצתהאםשללבקשתהנענההתינוקותביתוסגלעמה;

שלבריאותהמצבהוטבכאשרבביתה.לטיפולהתינוקתאתלהומסר-כמתנדבת
האםביקשהעמה,קשריזמולא-ידועיםבלתיהיושלמעשה-והוריההתינוקת

גרעיןאתאישרההאימוץ,בהליכישטיפלההסוציאליתהעובדתלאמצה.המאמצת

לאחרהמשפטביתידיעלשניתןהאימוץ,צולמתןבסיםשימשהוזוהאמורה,הגרסה
כשנתיים.המאומציםבביתשהתהשהתינוקת
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בשל-ראשיתאלה:שנייםבשלזה,במקרההתאפשרהלאימוץהתינוקתמסירת

שלהסגלאנשיעצמםראומשפחתה,מצדבגורלהיזומההתעניינותשבהיעדרכך,
כך,בשל-שניתש״ננטשה״;תינוקתכאלאליהלהתייחסרשאיםהתינוקותבית

איתורמאמצישקוימומבליהעובדים,סגלעמדתאתאימצההסוציאליתשהעובדת

למי-שנתייםכעבור-לאימוץהתינוקתמסירתהענייןשבנסיבותוסברה,ראויים

עבורה.ביותרהטובהפתרוןהיאבחוליהאותהשסערה

-ראשיתחשב:לא-הסוציאליתהעובדתלרבות-התינוקותביתמסגלאיש
הראוישמן-שניתאיתור:מאמצילנקוטבדרישהבכיריםלדרגיםלפנותצורךשיש

רישוםולהותירלאימוץהתינוקתאתלמסורההחלטהעלכלשהו,מרכזילגורםלדווח

עקבותיה.אחרלהתחקותבעתידשיאפשר

שתוארהמרכזיהגרעיןמןלשנותכדיבכךשישומבליהתמונה,שלמותלמען(2)
וסיפרההמקוריתהגרסהאתהמאמצתהאם"השלימה"החקירהשבמהלךיצוין,לעיל,

התינוקת,שלהביולוגייםהוריהשלזהותםאתבשעתוגילתההיאכיהוועדהלחוקר

זהענייןהתינוקת.עלויתור""כתבמההוריםהשיגו-אלמונים-סוכנותאנשיאך

העובדתשהציגההגרסהבסיסעלפעלאשרהמשפטביתלידיעתהובאלא
ההורים.אתלאתרהיהניתןלאלפיההסוציאלית,

חקירההוועדהחוקריידיעלנערכההמאמצת,האםשלאלהדבריהרקעעל

ביקוריוללאזהותללא-הושארההתינוקתכילהניחמקוםישלפיהמשלימה,

ברחהשבמהלכוההורים,ביןקשהסכסוךשלרקעעלהתינוקות,בבית-משפחה

אביהבעל,וכיאחר,במחנהשהתגוררהמשפחתהאל"ילדה"(למעשה)שהייתההאם

והתגרששם,השתקעאחר,למחנהעברמאשתו(בהרבהמבוגר)שהיההתינוקת
האם.מןפורמלית

לוואיןהוועדה,לפניהוצגלאהמאמצתהאםמספרתשעליוהוויתור""מכתב
אישהאיתרוהוועדהחוקריאחר,מצדהמשפט.ביתידיעלשניתןהאימוץבצוזכר

התינוקתהוריעםבביתהשהתקייםמפגשההולמתהתרחשותבדברפרטיםשמסרה

בפגישהשמדובראפשרותוקיימתויתור,כתבההוריםידיעלניתןושבמהלכו

חוקרילפניבעדותההמאמצתהאםמסרהעליוויתורכתבאותונחתםשבמהלכה

הביולוגית,האםואילובפגישההמשתתפיםאתלזהותמסוגלתאינההאישההוועדה.

כזה.באירועהשתתפותמכחישה-בההשתתפההפגישהתיאורפישעל
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לקחתמסרבת-שנהמחמישיםיותרבתכיוםשהיא-המאומצתה״תינוקת״
עםהביולוגית.משפחתהאתלאתרניתןשבאמצעותורפואית,בדיקהשלבהליךחלק
מתלוננתהיאהביולוגיתשהאםלהנחה,בסיסמקיםהכולל,החקירהחומרזאת,

-זהותכמעט-למאודעדדומותבנסיבות״נעלמה״שלהשהתינוקתהטוענת
א׳.התינוקתנעלמהשבהןלנסיבות

שלהמאמצתאמהעםהוועדהמחברישנייםנפגשועבודתה,סיוםלקראת
שהוצגההתמונהאתמהותיתשינהלאהמפגשאךהמאומצת,הבתועםה״תינוקת"

לעיל.

ב׳התינוקתשלאימוצהנסיבותב.

לכללשבאוכפיב׳,התינוקתשלאימוצהנסיבותאתהמשקפותהעובדותלהלן(1)
תימניממוצאנערה,ידיעלאלמוניתלאישהנמסרההתינוקתהחקירה.בחומרביטוי
לאפשרכדי-וזאתלרגע,בהשתחזיקמנתעלעיר,שלברחובההנראה,ככל

מוסרתסמוכה.בחנותכלשהוענייןלהסדיר-היאאףאלמוניתשנותרה-למוסרת
שבמחנההתינוקותלביתאותההביאהאותהשהחזיקהוהאלמוניתנעלמההתינוקת
שמר.בעיןמתימןהעולים

מוסמכתהמטפלתעצמהראתההתינוקת,שלבגורלההתענייןלאשאישלאחר
לאימוץ,התינוקתנמסרהמכך,וכתוצאהשננטשה";"תינוקתכאלאליהלהתייחס
למטפלת.מוכרתשהייתהלמשפחההסוציאלית,העובדתבאמצעות

בגרסהנעוץהיההאימוץצולמתןהבסיסכאןגםא׳,התינוקתשלבעניינהכמו<2)
לאתרניתןשלא"נטושה"בתינוקתמדוברלפיההסוציאלית,העובדתידיעלשהוצגה

שדווחומבליהמשפחהלאיתורכלשהוממשיצעדשנעשהמבליוזאת,משפחתהאת
לאיתורמרכזילגורםלאימוץ,התינוקתמסירתדברעל-התינוקותביתמטעם-

ולמעקב.

בהקשרמרכזימידעמאגרוהקמתדיווחנוהליוללאמרכזי,מאתרמוסדללא<3>
לאתריכולתהיעדרובענייננו-הביולוגיתהמשפחהעםקשר״״היעדרהספיקזה,
ביתשלוהפיקוחהבקרהממסגרתתינוקלהוציאכדי־הביולוגיתהמשפחהאת

המקומית.הסוציאליתהעובדתבאמצעותלאימוץולמסרותינוקות
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ג׳התינוקתשלאימוצהנסיבותג.

האםשמעה1951בשנתהאימוץ.נסיבותשלהרשמיתהגרסהבתמצית,להלן(1)

שמעהזוכישכנה,שלמפיה-משלהילדיםחשוכתונותרהשהייתה-המאמצת

העוליםממרכזיממחנותאחדשלהתינוקותבביתלאימוץילדלקבלשתוכלמרופא

מכרה,מטפלתבעזרתמצאהשםתינוקות.ביתלאותופנתההמאמצת,האםמתימן.
מהוריהקשר""ניתוקשלרקעעללאימוץ,המיועדתחודשיםמספרבתתינוקת

העובדתשלבאמצעותהכחוקהתינוקתאתאימצהיותרומאוחרלבקרה,שהפסיקו
ממשפחתה.לחלוטיןמנותקתשהתינוקתשאישרההסוציאלית,

כמילאימוץהתינוקתנמסרה-ב׳התינוקתשלבעניינהכמוכאן,גם

לאיתור.ניתנתשאינההביולוגית,משפחתהידיעלש״ננטשה"

ביןהקשרכימסתברהוועדה,לפניזו"תינוקת"שלבעניינהשנפרשהחומרמן(2)
סכסוךרקעעל-המעטהבלשון-מאוד״התרופף״משפחתהלביןהתינוקת
מבליהעוליםמחנהאתעזבוההוריםהנראה,ככלוכי,שהתגרשו,הוריהביןשנתגלע

-התינוקתהפכהזה,דבריםבמצבהמחנה.להנהלתאוהתינוקותלביתכךעללדווח
במשךהתינוקותלביתהמשפחהבניהגיעוומשלאל״נטושה",-דברשלבסופו

ביתמטעםיזומיםאיתורמאמצילנקוטמבלילאימוץהתינוקתנמסרהארוכה,תקופה

התינוקות.

הוועדהשלפעילותהבמהלךנחשפהה״תינוקת"שלהביולוגיתזהותה(3)
שהתבררלאחרזאת,המאוחרות.השישיםבשנותשפעלה-וב״מ-הבינמשרדית

משפחתבשםאלאאביהמשפחתבשםהתינוקתנרשמהלאהמשפחתי,הסכסוךשבשל

אתלאתרשננקטושמאמציםלאחרנעשתה,האימוץמסלולעלוהעלאתהאמה,
פרי.נשאולאהאםמשפחתשםהתינוקתשלהרשוםהמשפחהשםפיעלההורים

ידיעלגםהתינוקתאותרהזה,בהקשרהוועדהלפנישהובאהכוללהחומרפיעל
משלו.ואיתורבירורפעילותשקייםאביה,
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הבנותשלוששלאימוצןמנסיבותהמתבקשתהמסקנהסיכום:ד.

המסקנותמתבקשותהבנות,שלוששלאימוצןנסיבותשלהמשותףהמכנהמן(1)
התינוקותמביתתינוקותשללהוצאתםהפורמליהבסיסכי-ראשיתהבאות:
ניתן)שלאול״נטושים"קשר"ל״מנותקישהפכובכךנעוץהיהלאימוץ,ומסירתם

עלכי-שניתהמקומיים(;הסגלאנשיתפיסתפיעלמשפחותיהם,אתלאתרהיה
משפחתולמציאתסיכוי"ו״חסר"נטוש"קשר","מנותקלהיותיהפוךשתינוקמנת

והדברכלשהומוקדםמינהלי־פורמליבהליךבנקיטהצורךהיהלאכאמור,הביולוגית
היהדילמעשה,הלכהכי,-שלישיתהתינוקות;ביתשלהסגללהחלטתנתוןהיה

תקופהבמשךתינוקאצלמשפחהביקוריבהיעדראוביולוגיתלמשפחהשיוךבהיעדר
כדי-התינוקותבבתיהעובדיםסגלתפיסתפיעל-דיהממושכתשנראתה

ובתורבו;חפץעודלהםואיןאותו"נטשו"שההוריםכמיאותותסמןשהמטפלת
המקומית,הסוציאליתהעובדתבאמצעותלאימוץ,למועמדאותותהפוךשכזה,

התינוקותבתיהנהלותכי-רביעיתלאיתור;ניתנתאינהשמשפחתוכ״נטוש״
ולאזהדבריםלמצבדעתםנתנולאלתפעולם,אחראיםשהיוהמרכזייםוהגורמים

העובדותכי-חמישיתמרכזי;מוסדידיעלובירוראיתורדיווח,מעקב,נוהליקבעו
תינוקמסירתוהסדירוהתינוקותלהחזקתהאחראיםעםפעולהשיתפוהסוציאליות,

שלאלכךערותהיושלאהדעתעלמתקבללאכאשרלאימוץ,-כאמור״נטוש״-
מציאתהיהעיניהןלנגדשהיההיחידהשיקולוכאשרנאותיםאיתורמאמציננקטו
האימוץ,צואתשנתןהמשפטלביתכי-שישיתלתינוק;הולמתמשפחתיתמסגרת

יחידבסיס,שימשהזווגרסההסוציאלית,העובדתשלגרסתהלבדיקתכליםהיולא
ניתנתאינהאכןוזומשפחתוידיעלננטשאכןהתינוקכילקביעהלמעשה,
לאיתור.

אז,שלבמציאותאךיומי,בעיתוןפורסםהאימוץהליכישלקיומםדבראמנם,
ממש.שלתועלתכזהבפרסוםהייתהלא

תינוקותהוצאתשלהאמורהשה״תבנית"להניחניתןהוועדה,לשיטתכייצוין(2)
מדווחתבלתי-התרשמותבסיסעלומזדמן,מקריבאורחהתינוקות,מבתילאימוץ
בשלהמשפחהעםקשר""ניתוקשל-מרכזיחיצוניגוףידיעלמבוקרתובלתי
תינוקותשלבעניינםגםהמתחייביםבשינוייםפעלה,מצידה,ביקוריםהיעדר

להחזירםהיהניתןלא-אחרתאוזומסיבה-אךוהחלימו,חוליםבבתישאושפזו

למשפחותיהם.

225



לבקרהגיעושלאהמשפחותאלמאשימהאצבעלהפנותכדילעיל,באמוראין(3)

ככלל,כי,מלמד,החקירהחומרהחולים.בבתיאוהתינוקותבבתיתינוקותיהםאת
נעוצההייתהלא-החוליםבבתיובמיוחדהתינוקותבבתיאם-הביקוריםהשעיית

שמנעואובייקטיביותנסיבותשלתולדההייתהאלאהתינוקות,אתלנטושבכוונה
בטוחהבמסגרתנמצאיםשהתינוקותמאמיניםהםכאשרלביקורים,להגיעמההורים

ומוגנת.

בסיסשימשההאמורה,התבניתפיעלזהות""לחסריהתינוקותהפכושבההדרך

גורמימצדופטרוניתמתנשאתהתייחסותבדברהעוליםמשפחותמצדקשותלטענות

טועניםהמשפחותבניברגשותיהם.ו״זלזול"אכפתיות""איהפגנתובדברהממסד
שטיפלהממסד-כלפיהםשגילהוה״זלזול״האכפתיות״ש״איוטועניםוחוזרים

משמעותיתתרומהתרמו-במגעבאועמוהזוטרהסגלעלהואוהדגשבקליטתם

זו,לשיטההתינוקות.שלהיעלמותםתופעתשללהתרחשותהמכרעתאףואולי
מרכזימוסדשלהקמתואיבבסיסעומדתהממסד,גורמישלהאמורהההתייחסות

הממסדגורמישללאחריותםהבסיסומכאןמועד,בעודהיעלמותבבעייתלטיפול

בפועל.שהתפתחהכפיהתופעהשללהתפתחותה

קשר"ל״מנותקתינוקשהפיכתלציין,הראוימןהשלמות,ולמעןזאתעם(4)

הסגלשאנשיבמקוםרקנעשתהוהיאבכך,מהשלענייןהייתהלאלאימוץ"ו״מועמד
למסורהחלטהשלנדירותהכזאת.לכתמרחיקהלמסקנההצדקהשישהאמינוהמקומי
העין,ראשמחנהשלסגירתושעםבעובדהמשתקפתכאמור,"נטוש"תינוקלאימוץ

אליהםלהתייחםהיהשניתןמהוריהם,קשרמנותקיילדים15התינוקותבביתנמצאו

שהעובדותמלמדת,זועובדהכן.נעשהלאאךמשפחותוחסרי"נטושים"ילדיםכאל
הגיעולאשמשפחותיהםתינוקותאימוץ,שללמסלוללהעבירמיהרולאהסוציאליות

יגיעושההוריםבתקווהממושכותתקופותשםהוחזקוואלהלבקרם,ניכרתתקופה

זאת.בכל

ולחידושמשפחותלאיתורמרכזיגוףשלחסרונועללחפותכדיכמובן,איןבכך,

בינםשהקשרתינוקותאלההתייחסותלמשפחות.ה״נטושים"התינוקותביןהקשר
ללאדברשלבסופונעשתהלאימוץ,ומועמדיםזהות""חסריכאלנותק,הוריהםלבין

בזמןראוייםאיתורמאמציקיוםללא-והעיקרמרכזייםובקרהביקורתללאדיווח,

לאימוץ.המסירהעלבדיעבדדיווחוללאאמת
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שגדלהתימניתחזותבעלתילדהעםהמפגשפרשיית.2
הבריתבארצותאשכנזיתבמשפחה

בהיותו1963בשנתכיהכהןאבידורהרבמסרהוועדהלפניזהבענייןבעדותוא.
10כבתתימניתפניםחזותבעלתילדהשם,המפגשיםבאחדראה,יורק,בניובביקור

ישראלית)אמהבישראלאומצהשהילדהלונאמרוכיאשכנזית,למשפחהבת,11או
הרב,הוסיףעודתימניים".ילדיםשאימצומשפחותעודפהוש״ישאמריקאי(ואביה

שהואאחדאדםסביברכילותשםהתהלכההוועדה(-יורק)בניוהסביבה״בתוךכי
-ברגמןלרב)הכוונההאלה״האימוציםשלהמארגןשהואבחייםלאכבר

הוועדה(.

השישים,שנותבמחציתשפורסמההמסעירההכתבהבבסיסעמדואלה,דברים
יוצאיעוליםשלתינוקותלפיה,ז״ל,כהןשלוםמרהזה""העולםעורךשלבאחריותו

מעוניינותלמשפחותשםונמסרוהבריתלארצותהוברחובישראל,נחטפותימן
לתינוק(.דולר5,000)גדוליםכסףסכומיתמורת

נפטרלכתבה,אחראישהיההשבועוןעורךכהן,שלוםמרהצער,למרביתב.
המידעמקורותאתולבחוןלאתרכן,עלניתן,ולאנשרף;השבועוןשלוהארכיון
שרווחההשמועהלוועדה,שהגיעהכלליהמידעפיעלהכתבה.לכתיבתששימשו
היההבריתלארצותתינוקותהברחתמאחורישעמדמיכיאמרהזה,בענייןבשעתו

היווכיתקופה(,באותההסוכנותמראשירפאל,יצחקשל)מקורבוברגמןהרב
חקירתםאך-בשעתוזהבענייןנחקרוהשלושהמעוזריו.שנייםגםבפרשהמעורבים

ברגמןהרבפירות.הניבהלאהוועדהידיעלהחקירההשלמתוגםדבר,העלתהלא
הורשע,שם,שקייםלקשישיםסיעודשלבעסקהונאהבשליורקבניולדיןהועמד
ברגמןהרבמסרשנפטר,)לפניהנוכחיתהוועדההקמתלפניונפטרלמאסרנדון
וב״מ(.חוקרילפניעדות

לארצותתינוקותלהברחתקשרכלשהכחיש-ברגמןהרבשלמעוזריואחדג.
הבןכיהעלתה,האימוץנסיבותחקירתובת.בןמאומצים,ילדיםשניגידל-הברית
הבתואילוהביולוגית,אמובהסכמתלאימוץונמסר1948בשנתבירושליםנולד

יוצאילהוריםנולדולאהבת,וגםהבןגםלבררהיהשניתןככליורק.בניואומצה
הביולוגית.האםבהסכמתנעשהבישראלהאימוץוכאמור,תימן,
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בשבועוןשפורסמההכתבהובתוכןהכהןהרבבדברימצאוהנעדריםמשפחותד.
שלבחטיפתםעסקהברגמן"הרבש״חבורתלכךחותכת""ראיההזה","העולם
הסוכנותהנהלתחברישלדעתםעלהברית,בארצותומכירתםתימנייםתינוקות
באמצעות-היתרבין-נעשתההבריתלארצותההעברהכאשרהמדינה,וראשי
בראיותאחיזהמצאהלאהוועדהזה.לצורךבמיוחדשהוכשרהצים,חברתשלאנייה

בחברתביקרהוועדהמטעםחוקרכילצייןיהיהלמיותרולאהמשפחות.שלזולעמדה

שהיהמישלעדותונשמעההחקירהבמהלךוכיזו,בטענההתומךדברמצאולאצים

ל״הד״ם".כישהבהירההכלליהביטחוןשירותראש

שתינוקותהאפשרותאתלשלולאיןהוועדה,לפנישהובאהחומרפיעלכאמור,ה.

שבהםהחוליםמבתיאו-העוליםשבמחנותהתינוקותמבתילאימוץנמסרובודדים

הקשרניתוקשלרקעעללאימוץ,מזדמנתמסירהשלבמסגרת-והחלימואושפזו

המאמצותהמשפחותשביןהאפשרות,אתלחלוטיןלשלולאיןכןהמשפחות.עם

פישעלאףעלוזאתהברית,מארצותיהודיותמשפחותגםמצויותזו,במתכונת

למשפחותלאימוץתינוקותנמסרולאככלל,הוועדה,לפנישהובאהכוללהחומר

לאכיום,לבדיקהניתניםאינםשפרטיהלכתבהפרטיהיו,כאשרהדבריםיהיומחו״ל.

ממסדית"."חטיפהשלבגילויכאןשמדוברלטענה,כלשהיאחיזהנמצאה

במשפחהמאומצתתימניתחזותבעלתילדהשלהימצאותהדברים:שלסיכומםו.
ממסדית,חטיפהשלבקיומהתומכתאינהכשלעצמה,הברית,בארצותאשכנזית

עיונית־מקוםהותירהלאימוץמזדמנתמסירהשלהאפשרותאחר,מצדכאשר,
"פרטי".כמקרההבריתלארצותאחראוכזהתינוקלהעברת-וערטילאית

שהםמילהניעהסוכנות,מנכ״לשלהאדיבהבעזרתוהוועדה,שעשתההמאמץ

מיאו-עצמםלגלותאשכנזיותבמשפחותהבריתבארצותוגדלותימניתחזותבעלי

בניוהתימניתהעדהלראשיהפניותוגםפרי,נשאלא-לחשפםכאלהשמכירים
במשמעות-״חטוף״שללחשיפתוהביאולאנחום(,משה)מרוקנדהגיאת()מריורק

בארצותכ״מאומץ"שגדל-ממסדיתבחטיפההדוגליםידיעלל״חטיפה״שניתנה

הברית.

יצאה-קובל)דימ׳<השופטת-הוועדהחברתכיכאן,לצייןיהיהלמיותרולא

יורקלניוהוועדה()חוקריוסיפובעו״דעםיחדהחקירה,פעילותסיוםלקראת
שמאלבררמנתעלברגמןהרבלפרשתבקשרשםבפרקליטותשהוחזקחומרלבדיקת
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שיחהקובל>דימ׳<השופטתיזמהשםבהיותהלחקירה.הקשורחומרלתוכוהשתרבב

בטענתהדוגליםביןהנמנה-יורקבניוהתימניתהעדהמראשיגיאת,מרעם
שיאפשרמידעלמצער,לה,למסוראולהפגישה,וביקשה-הממסדיתהחטיפה
להלסייעהעשוימידעגיאתלמרשאיןלה,הובהרברם,חטוף"."תינוקעםפגישה,
מידעחשףלאברגמן,לפרשתבקשרידהעלשנבדקהחומרוגםכזו,פגישהלקיים
זה.בהקשרכלשהו

לויןצילהפרשת.3

העובדותא.

אשכנזיתמשפחהאצלכמאומצתגדלהעור,שחומתאישהלוין,צילההגב׳(1)
פרטי,ממעון-חודשייםכבתבהיותה-לאימוץאותהשקיבלההמפרץ,עיןבקיבוץ
שמוקלד.ד״ררופא,בחיפהוהחזיקשניהל

להוריהם;שנעלמומתימן,העוליםילדיביןנמניתהיאכימאמינה,לויןהגב׳
כידבר,שלבעיקרוחזותידמיוןסמךעלסברה,תימן,מעוליעומסי,מרגליתוהגב׳
בשנתשנעלמהבתהודנהמארבעים,יותרבתביניהןהמפגשבעתשהייתהלוין,הגב׳
ארצה.העלייהלאחרסמוך,1949

העבריתמהאוניברסיטההטיבחסןד״רהחוקרידיעלשנערכהד.נ.א.בבדיקת
תעודתפישעלעקא,דאעומסי.הגב׳שלבתההיאלויןהגב׳כינמצאבירושלים,

נעלמה-התינוקת-והבת25.9.1949ביוםלארץובתהעומסיהגב׳עלוהעולה,
נובמברבחודשכברניתןלויןהגב׳שלבעניינההאימוץצוואילו;1950בינואר
1948.

האוניברסיטהשלמכוןבאותוחוזרת,ד.נ.א.בדיקתנערכהזה,דבריםבמצב
קובעת:פיהעלשניתנההדעתוחוותהראשונה,הבדיקהנערכהשבוהעברית

ידיעלחתומההחוזרת,הבדיקהשלהדעתחוותשגויה.הייתההראשונהשהתוצאה
הטיב.חסןד״רהראשונה,הבדיקהעורךידיועלסולר,פרופסורהמעבדה,ראש
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דיוןב.

כיוטוען,החוזרתהבדיקהתוצאותאתמקבלאינולויןהגב׳שלכוחהבא(1)

עליו.שהופעלולחציםבעקבותממנוהוצאההטיבחסןד״רשלמצירובמשגהההודאה
אומצהלויןשהגב׳העובדהאתואילוהעניין.אתלהשתיקהמבקשהממסדמטעם
-באפשרותלויןהגב׳שלכוחהבאמסבירארצה,עלייתהלפניכשנהבחיפה

-אחרתבאפשרותאוהרלוונטיים;התאריכיםברישומיטעותשנפלה-תאורטית
במקוםלמאמציםשנמסרה"חטופה",תינוקתהינהלויןשהגב׳-היאגםתאורטית
־1948בשנתשהתקיים-האימוץוהליךהאימוץשצולאמור:המקורית,התינוקת
אחרת.לתינוקתמתייחסים

הגב׳שלבתהלהיותיכולהאינהלויןהגב׳כיבעלילמלמדתהתיעודבדיקת
ספקכלמסלקתהטיבחסןד״רגםחתוםתוצאותיהשעל-החוזרתוהבדיקהעומיסי,
זה.בעניין

עצמהלויןוהגב׳לויןהגב׳שלכוחהבאזאת,גםלצייןיהיהלמיותרולא(2)
וסמכותייוקרתיגוףבאמצעותנוספתחוזרתד.נ.א.בדיקתלעריכתידאגוכיהבהירו

תוצאותיההוועדהלידיעתהובאולאזה,דו״חשללכתיבתועדאךהברית,בארצות

כזו.בדיקהשל

סיכוםג.

לערעוראוממסדיתחטיפהשלקיומהלהמחשתדברתורמתאינהלויןצילהפרשת
לה,נעלמהעומיסיהגב׳שלשבתהבכךמפקפקיםאנואיןהאימוץ.במסמכיהאמון

נמניתשכזו,בתורבגורלה.עלהמהלגלותהוועדההצליחהלאהלבולמגינת

עלידיעהובהיעדרהעלומים,התינוקותביןעומיסילמשפחתשנעלמההתינוקת
מןאחדכלכמולאימוץ,מזדמןבאורחנמסרהעומיסיהגב׳שלשבתהאפשרגורלה,

האחרים.העלומים
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סיביליהמשפחתפרשת.4

בעקבותלושזכתההציבוריההדבשלמיוחדתלהתייחסותראויהזופרשהא.
ביןהמרכזימיקומהובשלהכנסתשלוהקליטההעלייהבוועדתהמשפחהנציגהופעת

התיעודשלאמינותואת-ממסדיתלחטיפההטועניםלשיטת-השוללותה״ראיות״
להוריהם.שנעלמותינוקותשלפטירתםבדברהבסיסי

לעניין:הדרושותהעובדותעיקריבתמציתואלהב.

חיים.ושמובן-ממצריםעולים-סיביליהלמשפחתנולד24.9.1950ביום(1)
.13.5.1958ביוםשםונפטרכץבפרדסהחוליםבביתאושפזילדים,בשיתוקחלההבן

-משה-שנפטרהתינוקשלאחיולדבריאךהבן,בלווייתהשתתףהמשפחהאבי
שהתקשהמשוםהנראהככללקבורה,שהובאהנפטרגופתאתמלזהותנמנעהאב

בכך.לעמוד

פנההציבורי,היוםסדרעלתימןילדישלהיעלמותםפרשתהעלאתרקעעל(2)
וירדחיחייםשאחיולונמסרולדבריוהפנים,למשרד-יעקב-הנפטרשלנוסףאח

שאחיולונמסרושםהצבאלשלטונותפנהכיומספריעקבהאחמוסיףעודהארץ.מן
הארץ.מןשירדמשוםגויסלאחיים

->חיים<התינוקשלקברו-יעקבהאחלדברי-נפתחהזההמידערקעעל
ממלכתיותרשויותשללמחשבים"פריצה"ובעקבותריק,נמצאאך-פרטיבאורח

במשפחהמאומץכשהואהתינוק,אתלאתר-לטענתה-המשפחההצליחה
אשכנזית.

כאמור,אותראשר-שנחטףהתינוקקרי-האובד״ה״אחיעקבהאחלדברי
ה״אחלהםסיפרעמו,שקוימהטלפוניתובשיחההמנוח,המשפחהלאביבחזותודומה

הוריואתלאתרמנסהוהואמאומץשהואלוידועאבלתימני,הואאיןכיהאובד"

לאהאובד")התיקה״אחשלהאימוץתיקגםאותר-יעקבהאחלדבריהביולוגיים.
היום(.עדהוצג

שקיימובפגישהלוועדה.פנתהלא-יעקבהאחלרבות-סיביליהמשפחתג.
הלהסירב-הוועדהיו״רעםשקייםמפגשבעקבות-יעקבהאחעםהוועדהחוקרי
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וכיבוועדה.אמוןלואיןכיוטעןהאובד""האחלאיתורבקשרכלשהםפרטיםלמסור
אתלקעקעמנתעלהוועדהדו״חפרסוםלאחרשברשותוהמידעכלאתיפרסם
ממצאיו.אמינות

הבאה:.התמונהמצטיירתהוועדהחוקרישאיתרוהחומרמןד.

סיביליה,חייםהתינוקאביב,בתלקדישאחברהשלהמקוריהרישוםפיעל(1)
כץ<,פרדס)צ״לברקבניממשלתיחוליםבבית,13.5.1952ביוםנפטר,1950יליד

ילדים.משיתוק

בןסיביליה,חייםהתינוקאביב,בתלקדישאחברהשלהמקוריהרישוםפיעל(2)

ונקברכץפרדסחוליםבבית(13.5.1952)תש״בבאייר,י״חביוםנפטרוחצי,שנה
הפרטיםעלהחוזרהמקוריהקבורהרישיוןנמצאכןשאול.בקרייתהקברותבבית

שויד.ד״רהואהפטירהעלהמודיעהרופאשםכיומוסיף,הנ״ל

חייםכץ,בפרדסהממשלתיהחוליםביתשלהמקוריביומןהרישוםפיעל(3)

.13.5.1952ביוםונפטר8.5.1952ביוםנתקבלחודשים,19בןסיביליה,

בוהיוםהוא-24.9.1950ביוםבארץשנולדוהתינוקותכלבדיקתבמהלך(4)

-ביפו(דג׳אניהחוליםביתביומןמקורירישוםפי>עלשנעלםחייםהתינוקנולד
כיהעלהזהזהותמספרנושאאיתור״.0״בספרהמשופעת״זמס׳לעינייםבלט

רישוםפי)עללהוריונולדאלאמאומץשאינוגן,רמתתושבבמהנדסמדובר
סיביליהמשפחתשבניזההואוכיהבריאות(,משרדשלהלידותבפנקסמקורי

נקבר(.וכביכול"נחטף")שלדבריהםחייםהתינוקאחיהם,כעלעליומצביעים

אצלבחו״לנמצאעצמוהוא-הנ״להזהותמספרבעלשלאחותועםבשיחה(5)
בפניווהעלואחיהאלפנואכןסיביליהמשפחתבניכיהתברר-אשתוהורימשפחת

אבלבצערםמשתתףהואכילהםענההאחוכיהחטוף","אחיהםשהואהאפשרותאת
מאומץ;אינושאותרה״אח"בסיס.חסרשהואבדברשוואתקוותתוליםשהםלוחבל
ושכנהנוספיםמשפחהבניוכן-ממנוהמבוגרתואחותו,שמו;עלאימוץתיקאין
למשפחתו.לידתוואתהאםשלהיריונהאתזוכרים-
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דבריםשלסיכומםה.

שטועניםכפיסיביליה,חייםאיננוסיביליה,משפחתידיעלשאותרה״אח"(1)
דבריפיועלאחותומפיהאחדבריפיעלוהןהתיעודפיעלהןוזאת,המשפחהבני

התינוקנולדשבויוםבאותונולדשאותרה״אח"כילעובדהפרטויודגשהאחות.
לאביחזותיתדומההואהמשפחהבניולשיטתבולטזהותמספרלוושישחיים

פטירתובדברהתיעודבאמינותהמכרסםדברכלשהופורוםבפניהוצגלאהמשפחה,

מאומץאינולפיה-ואחותושאותרה״אח״שלועמדתםסיביליה,חייםשלוקבורתו
משפחתבנילטענתמתחתהבסיסאתלחלוטיןמשמיטהבתיעוד,המגובה-כלל

סיביליה.

ועדתשחבריכךעל-ראשיתעמוק:צערלהביעאלאלוועדהנותרלא<2)
מהיסיביליהיעקבשלדבריושמיעתבעתביררולאהכנסתשלוהעלייההקליטה
לשיטתביותרחמורוהדבר-שניתגרסתו:בבסיסהעומדתהראייתיתהתשתית

זייד,שושיהגב׳ידיעלנבדקהלאסיביליהיעקבשלשגרסתוכךעל-הוועדה

על-שלישיתתימן״:ילדיאיננו/פרשת״הילדבספרהנכבדמקוםזולפרשהשנתנה
מצאלא,22.8.1997מיוםראשון״ב״מקורזהבהקשרשפורסמהלכתבהשהאחראיכך

שפורסמה.לגרסההראייתיתהתשתיתאתלבדוקלנכון

סיכוםהממחישים:הגורמיםכיתת.5

הגורמיםכיתתאתהמרכיביםהגורמיםשלבכוחםאיןלעיל,האמורמןכמתחייב
עורשחומתילדהשלהימצאותההבנות,שלוששלאימוצןנסיבות-הממחישים
-סיביליהומשפחתלויןצילהפרשתהברית,בארצותאשכנזיתבמשפחהמאומצת

ידיעלמוצגתשזאתכפיהממסדית,החטיפהמזימתשליישומהאתלהוכיחכדי
קיומהאת-היותרלכל-ממחישיםאלהגורמיםאדרבא,בהתרחשותה.הדוגלים
תינוקותשלמזדמנתמסירהבדברהחקירהמחומרשעלתההאפשרותשלויישומה
הביולוגיות.משפחותיהםעםהקשראבדןרקעעלזרות,למשפחותקשרמנותקי
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שלושיםפרק

שלהראייתיכוחובחינתממסדית:חטיפה
המשליםהטיעון

לקליטתםאחראיםשהיושהמוסדותבעובדהראוהתימניתהעדהפרנסיכאמור,.1

שלהיעלמותםתופעתשלהתפתחותהאתלמנועמנתעלדברעשולאתימןעולישל
לכךחותכתראיההגיעה,שאליהםלממדיםולהגיעלהתרחבלהוהניחוהתינוקות
הממסדית.החטיפהמזימתעומדתהתופעהשבבסיס

היומינהליות",ב״תקלותשמקורהבתופעההיהמדובראכןאילוזו,לשיטה

המצבלתיקוןיעיליםצעדיםננקטוומשלאאתר,עלומתוקנותמטופלותאלותקלות

היוהאחראיםשהמוסדותזאתאין-התופעהשלהיקפההתרחבותאףעל-

בכך.מעוניינים

זותשתיתהוועדה.לפנישנפרשההראייתיתבתשתיתאחיזהזהלטיעוןאין.2

ביטוילכללבאהלתופעההקליטהגופיהתייחסות-ראשיתדבר:שלהיפוכומלמדת

דיווח()נוהלימעקבולקיום)אצעדות(התינוקותשלזהותםלהבטחתדרכיםבחיפוש

שלגורלםבדברומהימןאמיןתיעודשלאיתורו־עיקרוהוא-שניתתנועתם:אחר
כאשרל״הורים",בהיעלמותמדוברכיבעלילמלמדשנעלמו,התינוקותמרבית

להוריהם.תינוקותביןקשרוניתוקקשרהיעדרעומדבבסיסה
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ואחדשלושיםפרק

מיוחדותנסיבותמכוונת:גנבהטענות

פתיחההערות

I.ומבתיהתינוקותמבתיתינוקותשלממסדיתחטיפהשלהמרכזיתהטענהלצד
-האחתנוספות:טענותשתיהתימניתהעדהופרנסיהמשפחותמצדהועלוהחולים,
בנפלמדוברכינאמרלהוריםכאשרלידתם,לאחרסמוךתינוקותשלגנבתםבדבר

-בערמהאובכוחשימושתוך-תינוקות״״נטילתבדבר-השנייהשנפטר:
החזרתם.ואיהמשפחותמרשותבמישרין

II.אלהכאשרהממסדית;החטיפהגרסתשלפרטנייםבגילוייםלמעשה,מדובר
החולים.ולבתיהתינוקותלבתימעבראלהחטיפהשלוהיקפהתחומהאתמרחיבים

אתתינוקותשלמכוונתלגנבההטועניםסומכיםשעליהןהנסיבותיידונולהלן
טיעוניהם.

,,"ולדותשלהיעלמותםו.

להוריהםאולאמותיהםנעלמוהוועדה,לפניהובאשעניינםהתינוקותמןחלקא.
בעודםלידתם,לאחרסמוךאומיד-המתלוננותהמשפחותבניעדויותפיעל-

שהםנאמר-באמהותמדוברובמיוחד-להוריםכאשרליולדות,החוליםבבתי
לאאלהתינוקותלפיהההורים,טענתהלידה.לאחרסמוךנפטרואומתיםנולדו
המאפייניםבסיסיים,גורמיםשניאותםעלבעיקרהמבוססת"נחטפו",אלאנפטרו

ה״הפתעה"-האחדתינוקות:ומבתיחוליםמבתיהממסדיתהחטיפהגרסתאת
בדברבעיקר,היולדתשלהתרשמותהלנוכחהפטירה,הודעתלהוריםשגרמה

הוצגהלאהוולדשלשגופתו-עיקרוהוא-השנישנולד;התינוקשל״חיוניותו״
בנוכחותם.שלאשנערכהבקבורתו,להשתתףזומנולאוהםההוריםבפני
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־למכשורהזקוקפגשאינוובלבד-היוולדולאחרסמוךולדשל״גנבה״אכן,ב.
במקום,-האםובמיוחד-ההוריםב״נוכחות״בהתחשבברם,אפשרית.בלתיאינה

הגנבה.בסודוהמינהליהרפואיהצוותכלוהכנסתמיוחדתהתארגנותהדברמצריך

"להרחיקו")וניתןלמשפחתומחוץמוחזקהתינוקשבהןבנסיבותמדובראיןכאן,

מאוחר,במועדמתברר"היעלמו"שענייןבאופן"אשפוז"(,ידיעליותרעודממנה

"לעיני"נעלםהתינוקכאןפטירתו.עלהדיווחבאמיתותלפקפקהמשפחהעלהמקשה

ה״גונב"עלכאלה,בנסיבותהחולים.בביתנמצאהאבגםכאשראחתולאממשהאם
וזאתלפטירה.בקשראחראורפואיתיעודולקבלתגופהלהצגתלדרישהמוכןלהיות

קיים)אםהפתולוגיהצוותשלפעולהשיתוףלהבטיחישכאלהבנסיבות-זאתגם

הקשורבכללעניין,הנוגעתקדישאחברהשלהקבורהמערךושלהחולים,בביתכזה(
קבורה".ל״ביום

המרמזת-ההוריםלהתרשמותפרט-כלשהיראייההחקירהבחומראיןוהינהג.

וקבורתולפטירתובאשרכוזברישוםועריכתולדגנבתשלהתרחשותהעל
ועלמאוחרביטוילכללבאההיארביםבמקריםכאשרובמיוחד-לבדהוהתרשמות

גנבתשלחמורהכההאשמהלהוכחתמספקתאינה-מאוחרותהתפתחויותרקע

להקיםכדיכמובן,בכך,איןכוזב.בתיעודהגנבהוהסוואתרפואיצוותידיעלולד

כזותחושהברם,ההורים.של-כללבדרךהמאוחרת-תחושתםכנותבדברספק
-המקוריהתיעודבמהימנותלכרסםבכוחהאיןמקוםומכלראיה,במקוםבאהאינה

אחרת.האומר-כזהשנמצאבמקום

שענייןהנעדרים745מתוךהבאה:התמונהאתזהבהקשרמציגההמציאותד.
-התלונותפיעל-נעלמוהוועדה,לפנישהובאובארץלמשפחותיהםהיעלמותם

מרביתלגביתינוקות.150כ־זה,למועדהסמוכיםבימיםאונולדו,שבוביום

ביוםליולדותהחוליםבבתיפטירתםעלהמעידאמיןתיעודנמצאהללו,התינוקות
מצוייםהכולבסךעלומיםשנותרוהתינוקותבמסגרתכאשרסמוך,במועדאולידתם

ולאללידתםסמוך-נגנבוקרי:-״נעלמו״הטיעוןפישעלאלה,עלהנמנים22
הטבלאות(.בקובץ8ו־7מס׳טבלאות)ראהגורלםעלהמלמדתיעודנמצא
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המשפחתיתהמסגרתמןהיעלמות.2

במרמהאובכוחתינוקותשל"נטילה"בדברבודדותתלונותבאוהוועדהלפניא.
ולדותגנבתבדברהתלונותכמו-אלהמקריםגםכאשרהוריהם,מרשותישירות-
הממחישיםכגילוייםהתימנית,העדהפרנסיובעיניהמשפחותבעינינראו-

זה,בהקשרמדוברשבהםהטיפוסייםהמקריםהממסדית.החטיפהגרסתאתומאשרים

המטוס,מןהמשפחהרדתעםמהוריהםנלקחותינוקותהבאות,בנסיבותהתרחשו
כברשהוההוריםכאשריותר,מאוחרבשלבאו,זאת,מחייבבריאותםשמצבבטענה
לתתמבליאוהתינוקות,בבתילשכנםשישבטענהתינוקותנלקחועולים,במחנות
הממסד,אנשיידיעלבגלוינעשתההתינוקותנטילתהמקרים,סוגיבשניכלל.הסבר
לאשהנוטליםהממסדית,החטיפהבטענתהמחזיקיםגוזריםכך-ומכאןכל,לעיני
שותפיםהיושהכולכוללתמזימהשלבמסגרתהנעשהשהדברמשוםמאיש,חששו

לה.

-האובייקטיביות-הנסיבותבדברההוריםגרסתאתלקבלשלאסיבהאיןב.
ששימשההמציאותעםמתיישבתזוגרסהכאשרבמיוחד,התינוק,מהםנלקחשבהן

הבכירהדרגהנחייתכימלמדהוועדהלפנישהובאהכוללהחומרללקיחה.רקע

חפצולאשההוריםבמקוםגםנאכפהתינוקות,בבתיהתינוקותריכוזבדברבסוכנות
לטיפול,חולהתינוקהעבירוהעולים,פניאתשקיבלוהרפואייםהצוותיםוכיבכך,
איתורולהבטחתמספיקיםבצעדיםנקיטהללאממשפחתו,המידיתהפרדתותוך

מימוששלגילוייםמהוויםאינם-פניהםעל-כאלהמקריםברם,יותר.מאוחר
אלא,לאימוץ,מסירהלצורכיומכוונתמאורגנתחטיפהשלמשתתפיםרבתמזימה
ולמתןתינוקותבבתיהתינוקותריכוזלהבטחתבשעתושננקטהפעילותשלגילויים
מתןללא-להוריםחיונינראהלאשהדברבמקריםגם-לתינוקותרפואיטיפול
יותר.מאוחרהמשפחותשלאיתורןלהבטחתנאותהלבתשומת

העוליםביןמושכלתתקשורתשהיעדר-ראשיתהיא:הוועדהשלהתרשמותה
תרומהתרםבארץ,אותםשקיבלוהצוותיםלביןמתימןהגיעומקרובשזההחדשים
שהתינוקותההוריםשל-מעטיםלאבמקריםהמאוחרת-להתרשמותרצינית

לשמירתהדאגההיעדרכי־שניתו״נגנבו״ן"נחטפואליהםחזרוולאמהםשנלקחו

חיזקההיעלמות,תופעתשלניצניהשהופיעולאחרלתינוקותיהםההוריםביןהקשר
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דיווחלהםניתןולאלהםנעלמושתינוקותיהםההוריםשלהאמורהההתרשמותאת

ההיעלמות.סיבתעלאמת,בזמןנאות,

כלשלקורותיהםאתלחשוףהוועדהבידיעלהלאתיעוד,שלאיתורואיבשלג.
אתלבררמבליגםברם,ו״נעלמו".האמורותבנסיבותמהוריהםשנלקחוהתינוקות
מצומצמתה״עלומים"שאוכלוסייתלשכהואין-האמוריםהתינוקותשלקורותיהם

אין-עלומים(56ביחד-הקודמותהוועדותשתיעלומי42ו־הוועדהעלומי14ל־

"חטיפהשלבטענהתמיכהאלה,במקריםהתינוקותבנטילתמוצאתהוועדה

ש״נלקחו"בתינוקותמדוברכימלמדותהנטילהנסיבותהוועדה,לשיטתממסדית".
מזגבתנאיבריאותםבמצבבהתחשבחולים,לבתיאותינוקותלבתיממשפחותיהם

בדברהטענהוכיהתינוקות,בבתיהתינוקות,אתלרכזההוראהרקעעלהאוויר,
לדברשהאחראיםבכך,דבר,שלבסופונעוצה,להוריהם,התינוקותשל"היעלמותם"

הקשרלשמירתדאגוולאהתינוקותמצבעללהוריםדיווחלמסורבשעתו,דאגולא
להורים.התינוקותבין

נעדריםשלגורלםעלהמלמדתיעודשאותרבמקוםיהיו,כאשרהדבריםיהיו

נותרווהתינוקותכזהתיעודנמצאשלאובמקוםלאמיתותו,לחשושאין-אלה
ההיעלמות,תופעתשלהכלליתבאספקלריההיעלמותםאללהתייחסיש-״עלומים״

ההוריםעםהקשראבדןרקעעלהיעלמותכאמורההורים.עםהקשראבדןרקעעל

לאימוץ",מזדמנת"מסירהשללאפשרות-בהרחבהלעילכמפורט-מקוםהותירה

שללעניינםגםפתוחה-העלומיםלאוכלוסייתורקאךהמתייחסת-זוואפשרות
המשפחתית.המסגרתמןשנעלמותינוקות

כשלעומדזה,בפרקמדוברשבהןבנסיבותההיעלמותשבבסיסלכך,המחשהד.
בבסיס)העומדתסעידמריםבפרשתמצויהההורים,עםקשרושמירתתקשורתשל

בפרקבהרחבהכמפורטאברהם,עובדיהשלבספרוזהבהקשרהמוצגתהקשההתמונה
וארבעה(.שלושים

העלייהמבצעבמהלךהתינוקת,בתהעםיחדמחאשדארצהעלתהסעידמרים
הנחיתהעםאחות.בידיהתינוקתהוחזקההטיסהבמהלךהמדינה.קוםעםמתימן

המקוםאתהתינוקתעםהאחותעזבהלאם,הסברלתתמבליבלוד,התעופהבשדה
מהלמשפחהשנמסרמבליו״נעלמה"למשפחתהעודחזרהלאוהתינוקתבמונית,

בגורלה.עלה
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"מחשידות"בנסיבות"נעלמה"התינוקתהמשפחה,שלראותהמנקודתאכן,
האחותבידיבמטוסהוחזקההתינוקתכינמצאהוועדה,חוקרישקיימובבירורברם,
שםבצריפין,החוליםלביתישירותהועברההנחיתהעםוכיבריאותה,מצבבשל

הקבורההפטירה,האשפוז,עלודיווחהתינוקתשלבריאותה,מצבעלהסברנפטרה.
הנראהככל)תחילה,למשפחהניתנולאתקווה(בפתחסגולההקבורה)ביתומיקומה

קשר"(."חוסרבשלמכןולאחרתקשורת,קשייבשל

שהיהעובדיה,אברהםידיעלמידנעשהלאכזהשבירורלהצטער,אלאנותרלא
כזה,נערךשאילוהאם,התלוננהבפניוהעין,ראשבמחנההסוכנותשלבכירעובד
טענתשללאישושהמשמעותיתשתרמהבהטעיה,עובדיהאברהםנכשלהיהלא

הממסדית.החטיפה
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ושנייםשלושיםפרק

התיעודאמינות

פתיחההערות

I.כי-האחדאלה:שנייםהממסדיתהחטיפהטענתאומרתאגוז,בקליפת
נפטרולארובם,אוכולםפטירתם,עלשדווחלהוריהם(שנעלמואלה)קרי:הנעדרים

בקליטתשעסקוהממסדגופיביןשנקשר-קשרבמסגרתנגנבו(,נחטפו)קרי:אלא
לאימוץומסירתםתימןעולישלתינוקותלחטיפת-הממסדראשידעתעלהעולים,

בתמורהושלאבתמורה)וזאתהשואהלאחרילדיםללאשנותרואשכנזיות,למשפחות
עלהמעידהתיעודכי־לטענהתוחלתאיןשבלעדיו־השניובחו״ל(;בארץ

בתוךשהושתל"כוזב",תיעודהינולפחות,הנעדריםמרביתשלוקבורתםפטירתם
כאשרגםוזאת,ותושביה,המדינהאזרחילכללהמתייחסהתיעודשלהכלליהמערך
בדברציבוריותתעודותלמתןבסיםהמשמשותואמיתיותמקוריותברשומותמדובר
ופטירה.לידה

II.המעידהתיעודאמינותעםחזיתית,איפוא,מתנגשת,הממסדיתהחטיפהטענת
טיבופיעללמיוןניתןזהתיעודנאמר,שכברכפינעדרים.שלוקבורתםפטירתםעל

בעלידיעלנעשהבושהרישוםבכךהמתאפייןראשוני,תיעוד-ראשיתלשניים:
פיעלנערךשהואבכךהמתאפייןמשני,תיעוד־שניתאישית:מידיעההמידע
דיווח.

III.מהימן,כתיעודבחזקתו-הראשוניהתיעודובמיוחד-התיעודעומדעודכל
בה.הדוגליםידיעללהשניתנהבמשמעותהממסדית,החטיפהלטענתקיוםאין

להוריםהיעלמותהינהההיעלמותתופעתשלמשמעותהכימלמדתהחקירהכאמור,
עלאמיןמידעבהיעדרככלל,נעוצה,זוכאשרשלהם,הסובייקטיביתמבחינתם
להשליםכדיהאמורבתיעודישאובייקטיבית,להם.שנעלמוהתינוקותשלקורותיהם

מרביתגורלעל-אמתבזמןלהםניתןשלא-דיווחלהוריםוליתןהחסראת
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אךההיעלמותתופעתשלהאמיתיהיקפהמצטמצםזו,ובדרךהנעדרים,התינוקות

"עלומים".שנותרוהתינוקותלאוכלוסייתורק

נעדריםפטירתעלהמעידהתיעודשלטיבוו.

משניותיעודראשוניתיעודא.

התיעוד-השנישבחלקעשריםעדעשרשלושהבפרקים-הובהרשכברכפיושוב,

לשנימתחלקנעדרים,שלפטירתםבדברהממצאיםאתהוועדהסומכתשעליו

סוגים:

שערךמיידיעלשנרשמופרטיםהמשקףראשוני,תיעודהינו־הראשוןהסוג(1)

שלקבלהביומנימקורייםרישומיםכולל:זהתיעודהאישית.מידיעתוהרישום,את
ונפטרוחוליםבבתישאושפזואלהשלחולהבגיליונותמקורייםרישומיםחולים:בתי

מקוריותהודעותוסיבתה(:הפטירהוקביעתאבחנהפרטימחלה,סיכומי)לרבותשם

שלמקורייםביומניםרישומיםבחוק,שנקבעולרשויותנעדריםשלפטירתםבדבר
בקבורהשטיפלוקדישא,חברותשלביומניםמקורייםרישומיםפתולוגיים,מכונים

מקורייםקבורהרישיונותלרבותשנפטרו,נעדריםגםנקברושבהםהקברותבבתי

מוסדותשל-אישייםבתיקיםלרבות-מקורייםורישומיםנעדריםלקבורתשהוצאו
אמתבזמןשנעשובכךמתאפייניםאלהרישומיםובילדיהם.בעוליםשטיפלווגופים

הרגיל.הענייניםבמהלךידם(,עלחתומיםגם)ולרובעצמםהמידעבעליידיעל

דיווחסמךעלשנערכורישומיםהמשקףמשני,תיעודהינו-השניהסוג(2)

)בעיקרדיווחפיעלופטירהלידהרישומיכגון:ראשוני(,תיעודכללבדרך)המהווה

במחוזותהבריאותמשרדשלוחותשלברשומותשנערכויולדות(,ובתיחוליםמבתי

ידיעלבשעתושנערכוהתושבים,במרשםופטירהלידהרישומיהראשי,ובמשרד

גביעלו״פטירה""לידה"רישומיהבריאות,ממשרדדיווחפיעלהפניםמשרדעובדי

כלל(בדרך)אלמוניםפקידיםידיעלהרגיל,העבודהבמהלךשנערכו,עולה,תעודות

שדינםרישומיםוכיו״בצוינו,שלאממקורותשקיבלודיווחפיעלהעולים,במחנות
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מידיעההעובדותאתיודעשאינומימפיעדותלאמור:השמועה",מפי"עדותדין
מאחרים.-אותןקיבלקרי:-אותןש״שמע״אלאאישית,

הראשוניהתיעודשלהראייתיומשקלותוכנואמינות.2

עלאמיתיבזמןנערךשהואהעובדה,מןמתחייבתהראשוניהתיעודשלאמינותוא.
בסיסאיןהענייןבנסיבותכאשר,הרגיל";העסקיםב״מהלךעצמוהדברבעלידי

ומן-לסתורראיהבהיעדרלמשל:כךכוזב.רישוםערךעצמוהרושםשמאלחשש,
פטירה,ממצאשללאמיתותולחשושמקוםאין-מוצקהראיהזושתהאהראוי

הרגילובמהלךאמיתיבזמןחולה,בכרטיסהמוותעובדתאתשקבעהרופאשרושם
שלאחרנתיחהתוצאותלרישוםבקשרהדיןוהואהחולים:בביתכרופאתפקודושל

ככלל,קברות.ביתביומןקבורהעובדתלרישוםאופתולוגימכוןשלביומןהמוות
ואיןזרה""התערבותשלסימניםפניועלנושאשאינו-ראשונירישוםעלחזקה
אמת,שתוכנואמיתירישוםהואכי-תוכנולאמיתותלחשושלעיןנראיתעילה

הראיה.עליו-אחרתוהטוען

"זיוף"שלהטענהעולהלאשובכאן,הנדוןבהקשריודגש,הבהירותלמעןב.
"זיוף"שלהאפשרותאותנטי.מקוריבתיעודכוזב","רישוםשלאלאהתיעוד,

ראשוניים־הרלוונטייםהרישומיםכיהתבררכאשרנזנחה,בתחילהשהועלתה
הםהרישומיםב״יומגים"שמדוברובמקוםאותנטייםרישומיםהינם-ומשניים
אלהשרישומיםלספקות,מקוםאיןוכיהכללי:ברישוםומשולביםרצופיםעוקבים,

אלהידיועלעשייתםכמועדבהםהמצויןבמועדנעשואכן-ומשנייםראשוניים-
כעושיהם.הרישומיםפניעלהנחזים

-המשניאוהראשוני-התיעודשמאלחשש,אחיזהנמצאהלאהחקירה,במהלך
שלראשיתהאפילוהוועדהלפניבאהולא"מזויף",הינוהוועדה,וריכזהשאיתרה
לטענותפרטלפחות,הראשוניהתיעודשלתוכנואמיתותאתבספקהמעמידהראיה,
הממצאיםבבסיסובמיוחדלרבות-הוועדהשלהמרכזייםממצאיהבבסיסגרידא.

תימצאלאעודוכלאמין,ראשוניתיעודעומד־נעדריםשלבפטירתםהמדברים
עלעומדיםפיועלשנקבעוהממצאים-מהימנותואתלפחותבספקהמעמידהראיה
במחלוקת.שנויהלהיותיכולהאינהואמינותםמוצקבסים
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משניאוראשוניבתיעודהוועדהנתקלהלאעבודתה,במהלךכישוב,ויודגש
נערךשלאאובו,הנקובבמועדונחתםנכתבשלארישוםקרי,"כוזב",או"מזויף"

שמץהוועדהלפניהובאהלאוכאמור,שכזה.בתורמציגושהרישוםמיידיעלונחתם

מלכתחילהשכזהבתורשנוצרלאמור,"כוזב",הינוראשונישרישוםלכך,ראיהשל

אתבספקהמעמידלטיעוןבסיסמצאנולאכןעלאשרבשעתו.אותושרשםמיידיעל
שלוקבורתםפטירתםבדברהממצאיםבבסיסהעומדהתיעודשלתוכנואמיתות

נעדרים.

הדוגליםידיעלהראשוניהתיעודשלאמינותולגביספקותהעמדתזאת,גםזאתג.

כזו.חטיפהבפועלהתרחשהאכןכיההנחהעלמבוססתהממסדית,החטיפהבטענת
להתרחשותהאיןוחמישהועשריםוארבעהעשריםבפרקיםבהרחבהכמפורטוהינה,

ממש,שלראיה-בההדוגליםידיעללהשניתנהבמשמעות-ממסדיתחטיפהשל

זה,דבריםבמצבעבודתה.במהלךזהבנושאהוועדהלפנישנפרשהמקיףבחומר

לטיעוןמתחתהבסיסממילאנשמטהממסדית,החטיפהלטענתאחיזהשאיןמשמתברר

נמצאהשלא-ההנחהעלכולו,כלמבוסס,זהטיעוןשכאמור,התיעוד,אמינותכנגד

כזו.חטיפההתרחשהאכןשבפועל-אחיזהלה

המשניהתיעודשלהראייתימשקלו.3

אלההמשניים.והרישומיםהתעודותשלהראייתימשקלםהדברים,מטבעשוגה,א.
ורישומיםתעודותהמאפיינתהוודאותברמתתוכנםאמיתותעללהעידיכוליםאינם

שלאישיתמידיעהלהבדילאחר","מפידיווחמשקפיםהםככלל,שהרי,ראשוניים
גורמיםבידישנעשוברישומיםמדוברכאשרזאת,עםיחדברם,הרישום.עורך

זהשדיווחאף-ראשונידיווחשלבסיסעלהרגילהפעילותםבמהלךרשמיים

מסמכיםשגםהיא,הוועדהשלהעבודההנחת-נמצאלאאחרת,אוזומסיבהגופו,

ישציבוריות","תעודותכדיןכאלה,רישומיםשלדינםעצמם.עלאמתדובריםכאלה

נעוץזהמעמדכאשרתוכנםלאמיתותלכאורהראיהשלמעמדבעיקרון,להם,
לאעודכל-וזאתואמיתי,כשרראשונידיווחבסיסעלנערךבהםשהרישוםבחזקה,
אחרת.מוכח
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כן,ועלראשוני,תיעודשלמזואיפוא,נופלת,משניתיעודשלהוודאותרמתב.
מזובמידתהנופלתבספק,משנירישוםשלודאותולהעמדתהדרושההתשתיתגם

ראייתית;תשתיתזהלענייןנדרשתעדייןברם,ראשוני.תיעודשללעניינוהדרושה
אמיתי.הינוכיבחזקתו,המשניהתיעודעומד-כזושאיןומקום

ממצאיבבסיסהעומדהתיעודשלאמינותוסיכום:.4
נעדריםשלהפטירה

לממצאיםבתשתיתהתיעודא.

ראשוני""תיעודנעדרשלפטירתובדברהוועדהקביעתבבסיסעומדככלל,(1)
בתישלהרפואיותברשומותרישום-האחדמרכזיים:מקורותמשלושהמקורי,
הפתולוגייםהמכוניםביומניורישומיםחולה(וגיליונותקבלהיומני)לרבותהחולים

קבורה;ברישיונותלרבותקדישא,חברותברשומותרישום-השניחולים;בתישל
שטיפלוומוסדותגופיםשלברשומותאמתבזמןשנעשומקורייםרישומים-השלישי
עורכו(.שלאישיידעמשקףהרישום)כאשרובילדיהםבעולים

האמוריםהמקורותמאחדראשוניבתיעודכללבדרךדיודאי,ממצאקביעתלשם

מקורות.ממספרראשוניתיעודמצוירבים,במקריםכאשר,

כגון:ואימותתמיכהמעטים,לאבמקריםמצויים,הראשוני,התיעודשללצידו(2)
ורישוםהפגיםבמשרדהתושביםבמרשםרישוםהבריאות,משרדברשומותרישום

שלהכלכליההיבטמןנעדריםשלבעניינםטיפולבדברשוניםגופיםשלברשומות
ראשוני(.תיעוד)שאינוכלשהובמוסדשהייהאואשפוזמימון

מסקנותב.

קביעתאתלראותישראשוני,תיעודעלפטירהשלממצאמבוססשבובמקום(1)
מבוססכממצא-לסתורממשיתראיהאיןעודכל-נעדרשלפטירתובדברהוועדה

247



שבהםהמקריםבאותםוגוברת,מתעצמתזושבקביעההוודאותמידתכאשרומוצק,
משניתיעודלרבותאחריםמגורמיםאישוראותמיכההראשוניהתיעודלצדמצויים

עקיף.אוישיר

משניתיעודנעדר,שלפטירתובדברהממצאבבסיסעומדשבובמקוםואילו(2)

עלהמבוססממצאהמאפיינתמזואמנםנמוכההממצאשלהוודאותרמתבלבד,
אמיתותבדברהיסוסיםהמעלותנסיבותבהיעדרזאת,עםיחדברם,ראשוני,תיעוד

חקירתלענייןמבוססכממצאכזה,ממצאגםלראותניתןהמשני,התיעודשלתוכנו

לצדשמצוייםככלגוברת,הממצאיםשלהוודאותרמתכמובן,כאן,גםהוועדה.
עצמאיים.ואישורתמיכהגורמיהמשניהתיעוד

מינהלייםכשליםג.

הטועניםשמוצאיםכביכול,ל״ראיה",ולהתייחסכאןלהרחיביהיהלמיותרולא(1)

בכך-כאמורמשניתיעודשהוא-התושביםבמרשםהרישוםשלאמינותוכנגד

בהןשהרישומיםאחד,לאדםהמתייחסותתעודות,התושביםממרשםשנתקבלו
התיעודעלמצביעיםכך,הטועניםהמציאות".עםמתיישבים"אינםאו"סותרים"
התינוקתשלהפרטישמהפיעלונפתלי)המכונהגמליאללמשפחותשנמסר"המביך"

"ספירנוס"(.להוריהשנעלמה

מדוברושבעהועשריםוחמישה,עשריםבפרקיםבהרחבההובהרשכברכפי(2)
עליושעברוה״גלגולים"במהלךהרישום,שלטכניב״כשל"אלהמקריםבשני

הנעוצהמצערת,ו״בתקלה"ממוחשב,לרישוםלבסוףמיכנילרישוםידנימרישום
התפקדותאילבטאמנתעל"עזב"אותושב"להיות"חדלאומללמשפטבבחירת

שלהפרטייםהמקריםאתהמציגההסברהשישים.בשנותשקויםהאוכלוסיןבמפקד
עלמקובלוכ״תקלה"כ״כשל"התושביםמרשםבתעודות"מביכים"רישומים
רואההוועדהואיןחקירתה,במהלךלפניהשנפרשהכוללהחומררקעעלהוועדה,
ממצאיבבסיסהעומדהתיעודאמינותשלוגורפתכוללתלשלילהבסיסאלה,במקרים
תיעוד,אותושלבאמינותוכלשהיבמידהלכירסוםעילהלאואףוהקבורה,הפטירה

אחיזה.לכךשאיןבמקום
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ושלושהשלושיםפרק

סיכוםלאימוץ:מזדמנתומסירהממסדיתחטיפה

פתיחההערות

I.התיעודובמיוחדלרבות-התיעודעלתגרקוראתהממסדית,החטיפהטענת
להוריהםש״נעלמו"תינוקותשלוקבורתםפטירתםעלהמעיד-הראשוניהמקורי
אוכוזבהאמורהתיעודזובטענההדוגליםשללדידםחולים.ובבתיתינוקותבבתי
בדבר,הנוגעיםהמוסדותשלהאמיתייםהרישומיםבמערכתהושתלוהואמזויף,

הממסדגופישלדעתםעלשנקשרה-כוללתממסדיתמזימהשלמימושהבמסגרת
ולמסירתםמתימןעוליםשלתינוקותלחטיפת-העוליםלקליטתאחראיםשהיו

ובעולם.בארץילדים,חשוכותאשכנזיותלמשפחותלאימוץ

II.שהיקפה-התינוקותשלהיעלמותםתופעתממסדיתלחטיפההטועניםלשיטת
לאאםהוועדותשלושתלפנישהובאוהתלונותלמספרקרובידםעלהנטעןלפי

כוזבבתיעודמוסווההדברכאשרלאימוץ,ומסירתםבחטיפתםנעוצה-מזהלמעלה
-הנעדרים(-)קרילהוריהםשנעלמוהתינוקותזו,לשיטהוקברים.קבורהובביום
הרחב)במובןהאימוץבמסגרתלהםשניתנובשמותעמנוחיים-מרביתםאוכולם
הביולוגיות.במשפחותיהםמחדשולשלבםלאתרםהואשצריךוכלהמושג(,של

III.ראשיתאלה:שניים-דברשלבעיקרו-עומדיםהאמורה,הטענהכנגד-
אותההמותירממסדית,חטיפהשללהתרחשותהממשיתראייתיתתשתיתהיעדר
תיעוד,שלומהימנותואמינותו-שניתנאות:ראייתיבסיסלהשאיןמסקנהבגדר
להוריהם.שנעלמוהתינוקותרובשלפטירתםעלהמעיד

שבשעתולכך,ראייתיתתשתיתהוועדהלפנישהובאבחומרישאחר:מצד.1¥
תינוקות,שללאימוץ"מזדמנת"מסירהשלאפשרות-התממשהואף-נוצרה

המעידהתיעודאתבספקמעמידהאינהזו:אפשרותנלתק.הוריהםלביןבינםשהקשר

מעוגן-הסברומציגהלהוריהם;שנעלמואלהלרבותתינוקות,שלפטירתםעל
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חלקם,אוכולםהתינוקות,שללהיעלמותם-הוועדהלפנישנפרשהבמציאות
עלומים.שנותרו

באורח-אחרותלמשפחותשנמסרושאפשרהתינוקותמספרזה,דבריםבמצב
שגורלםלאלהמצטמצם-הוריהםלביןבינםהקשרניתוקרקעעלומזדמןנקודתי
תינוקמוחזקלסתור,ראיהשבהיעדרהוא,הוועדהבידיהנקוטוהכללעלום,נותר

בחיים.שמצויכמיעלום

סיכוםהממסדית":"החטיפה.1

והערכתהבחינתהרקעעלדחייתההראייתית:התשתיתא.

ותשעהועשריםושמונהעשריםושבעה,עשריםושישה,עשריםבפרקיםכאמור<1>
הדוגליםולשיטתישירה;ראייתיתתשתיתאיןהממסדיתהחטיפהלטענתלעיל,

עובדתיים,גורמיםשלמשורה-יחידההגיוניתכמסקנה-מתחייבתהיאבה,
ועשריםוארבעהעשריםבפרקיםבהרחבהכמפורטואירועים,התרחשויותהמשקפים

הכיתהכיתות:בחמשזד,בדו״חשובצואלהעובדתייםגורמיםלעיל.וחמישה.

המשלימה,והכיתההממחישההכיתההמאשרת,הכיתההמאמתת,הכיתההבסיסית,

בנפרדנבחןהללו,הכיתותמחמשתאחתכלעלהנמניםהגורמיםמןאחדוכל
ועשריםושמונהעשריםושבעה,עשריםושישה,עשריםבפרקיםכיתתו,במסגרת

•ותשעה.

הגורמיםשלהראייתיכוחםבחינתבסיסעלהוועדההגיעהשאליההמסקנה(2)
תינוקותשללחטיפה(>קרי:מכוונתלגנבהישירותראיותשבהיעדרהיא:האמורים

המעשההסוואתתוךאשכנזיות,למשפחותלאימוץמסירתםלצורכיתימןעולישל
כלשלבכוחםאיןכזו(במסגרתשלאואםבין־מוסדיקשרבמסגרת)אםכוזבבתיעוד
נסיבתיתראייתיתתשתיתלהקיםכדייחד(,וכולםלחודאחד)כלהנ״להגורמים

הממסדית.החטיפהלטענת

וחד־משמעית,יחידההגיוניתלמסקנהלהובילחייבתנסיבתיתראייתיתתשתית

הראיותשלהראייתיכוחןובחינתממסדית":"חטיפהשלהתרחשותהבדבר
תשתיתלהקיםבכוחןשאיןמלמדתטענתןאתההוריםסומכיםשעליהןהנסיבתיות,

כזו.
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בדחייתההתומכיםאובייקטיבייםשיקוליםהראייתית:התשתיתב.

אתהמשפחותבניסומכיםשעליההנסיבתיתהתשתיתרכיבישלבחינתםלצד
נבחנהשנעלמו,התינוקותלחטיפתממסדיתמזימהשלמימושהבדברהמסקנה
בחינהחיים.וניסיוןסבירותהיגיון,שלאובייקטיביתמידהבאמתגםידינועלהטענה

-הראייתיכוחםבחינתבסיסעלהגענושאליהמסקנהלאותהאותנוהביאהזו
לביסוסהמשפחותבנישמציגיםהנסיבתית,התשתיתרכיבישל-והמצטברהפרטני
טענתם.

אתשתבטיחמורכבתהתארגנותטיבה,פיעלמחייבת,ממסדית","חטיפה
והפיקוחהביקורתממעגלה״חטוף"שלפיזיתהוצאהלהבטיחיש-ראשיתהצלחתה:

מבלי-וזאתמבטחים״;ל״מקוםוהעברתו-החוליםבביתאוהתינוקותבבתי-
סודשותפישאינםהתינוקותהחזקתעלהמופקדיםואצלההוריםאצלחשדותלעורר
יש-שניתהעניין(;בסודלהיותצריכיםהיוכולםבעיקרון,)כאשר,החטיפהלמעשה
עלהמעידותרפואיותברשומותהחטיפהמעשהלכיסויכוזביםותיעודרישוםלהבטיח
אנשישלשיתופםידיעלוזאתקבורה;עלהמעידותמינהליותוברשומותפטירה
ואנשיהארץברחביהשוניםהחוליםובבתיהתינוקותבבתיוהמינהליהרפואיהסגל
מתחלפיםאלה)כאשרלענייןהנוגעותקדישאחברותשללפחותהמינהליהסגל

עדנאותוטיפולמתאים"מקלט"החטופיםלתינוקותלהבטיחיש-שלישיתכמובן(;
להאכילםשישבתינוקות,מדוברכאשרוזאתבהם,המעוניינתלמשפחהלמסירתם
בקליטתהמעוניינותמשפחותלאתריש-רביעיתולבריאותם;לניקיונםולדאוג

-חמישיתלחשיפה;לחשושמבליהחטיפה,במזימתאותםולשתףכמאומץ;ה״חטוף״
לרבותלמעוניינים,התינוקותשלמתוקנתמסירהבהסדרתמתאיםטיפוללהבטיחיש

העובדיםמערךצירוףידיעלוזאתהדרושים;האימוץאוהרישוםהליכישלקיומם
האימוץ;בהליכיכוזבתעדותמסירתידיעלהחטיפה,למערךהסוציאליותוהעובדות
תגובותעםולהתמודדהמאמצותהמשפחותאתהחטיפהבסודלשתףיש-שישית

הביולוגיות.המשפחות

מעורבותהמצריכהמורכבתפעילותממסדית,חטיפהאיפוא,מחייבת,הכולבסך
עלמתפרסתפעילותםכאשרשונים;ברבדיםסוד""שומרישלביותרניכרמספרשל
ביניהם.מלאתיאוםלהבטיחחייביםהםוכאשרהחטיפהמבצעשלשוניםשלביםפני

זמן,לאורךבסודלהישמרתוכללאכזהאופיבעלתשפעילותמלמד,החייםניסיון
גוףהסוכנות,כמוציבורייםבגופיםמדוברכאשרהדברים,פניהםכךובמיוחד
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שעדהעובדהרעותה.אתהאחתהמבקרות-שונותמפלגותשלנציגיםבושמכהנים
התומכתישירהראיהואין-מרומזאוחלקיבאורחלאאף-״הסוד״דלףלאהיום,

הממסדית.החטיפהגרסתכנגדרב־משקלנימוקהיאגםמהווהבקיומו,

דברסוףממסדית:חטיפהג.

התשתיתרכיבינבחנומשולשת:בחינהידינועלנבחנההממסדיתהחטיפהטענת

המתייחסהתיעודבאמינותהתנגשותהסוגייתנבחנהבבסיסה,העומדתהנסיבתית

וניסיוןהיגיוןשלאובייקטיביבמבחןהטענההועמדהולבסוףולקבורה,לפטירה

חיים.

החקירהבחומראיןכיהיאהאמורההמשולשתהבחינהמןהמתחייבתהמסקנה

חטיפהשלהתרחשותהלהוכחת-נסיבתיתאוישירה-ראייתיתתשתיתלהקיםכדי

אפשרותעללהצביעכדיזה,בחומריש-להלןשיובהרכפי־זאתעםממסדית.
זו,באפשרותלראותוניתןלאימוץ,)נקודתית(מזדמנתלמסירהפתחשלהיווצרותו

עלום.נותרשגורלם-חלקםאוכולם-תינוקותאותםשללהיעלמותםהסבר

סיכוםלאימוץ":מזדמנת"מסירה.2

הראייתיתהתשתיתא.

-הוועדהלפנישהובאהכוללהחקירהחומרבהרחבה,זהבדו״חשפורטכפי(1)
-סוציאליותועובדותמטפלותועדויותהבנות״״שלוששלאימוצןנסיבותובתוכו
ונראה-תינוקותבבתישהוחזקותינוקותביןהקשרנותקשבובמקוםכימלמד
עשוי־נמצאולאומשפחותיהםוהחלימושאושפזותינוקותשלבעניינםהדיןשהוא
הסוציאלית,העובדתבאמצעותלאימוץהתינוקותשללמסירתםפתחלהיפתחהיה

-התינוקותבבתימשפחותיהם.אתלאתרממשיסיכוישאין״נטושים״כתינוקות
במשךביקרולאשהמשפחותבכך,ביטוילכלללבואכאמור,קשר""ניתוקהיהעשוי

ה״ניתוק"היהעשוי-החוליםבבתיואילותינוקותיהם,אתמשמעותיזמןפרק
למיהיהולאאותרולאשהחלימותינוקותשלשמשפחותיהםבכך,נעוץלהיות

להחזירם.
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היהעשויכאמור,קשר""ניתוקהוועדה,לפנישהובאהחומרשמלמדכפי(2>

הוריו.אתלאתרסיכוישאיןולמיל״נטוש"בוהמחזיקיםבעיניהתינוקאתלהפוך
המציאותאתתואמתכבלתיל״הידחק"הרישומיתזהותוהיתד,עשויהשכזה,ובתור

ביולוגית.זהותוחסרקשרכמנותקלאימוץ,להימסרעשויהיהוהוא

והמסירהנעשה,לא-כלשהומרכזילגורםלאימוץמזדמנתמסירהעלדיווח
אחרלעקוביותר,מאוחרהיה,ניתןשמכוחולרישום,זכתהלאזובדרךלאימוץ
לאימוץ,מזדמנתמסירהשלבבסיסהשעמדהפורמליהניתוקהפךזו,בדרךהתינוק.
במציאות.ומוחלטממשילניתוק

המתוארותובנסיבותבמשמעותלאימוץ",מזדמנת"מסירהשלקיומהעובדת(3)
מןאלינוניבטתהיאבמחלוקת,שנויה-להיותיכולהואינה־הייתהלאזה,בדו״ח

ומןהעדויותמןמצטיירתשזוכפיימים,אותםשלהמציאותשלהכוללתהתמונה
להיסוסיםמקוםמותירהשאינהבצורהומומחשתהוועדה;לפנישנפרשוהתיעוד

הבנות.שלוששללאימוץמסירתןבנסיבותהתרחשותה,בדבר

המחנות(:)תקופתהתינוקותמבתילאימוץמזדמנתמסירהב.
סיכום

לנסיבותהמתייחסזהובמיוחד-לפנינושהובאהחומרמןשמסתברכפי(1)
במישריןלאימוץמזדמנתלמסירהפתחלהיפתחהיהעשוי-הבנותשלוששלאימוצן
תינוקנותרשבובמקוםהמקומית(,הסוציאליתהעובדת)באמצעותהתינוקותמבתי
העובדיםהיועשוייםכאלה,בנסיבותמשמעותי.זמןפרקבמשךמשפחהביקוריללא
הפתרוןוכיהוריו,אתלאתרסיכויואין"ננטש"התינוקכילהניחהתינוקותבבית
לאימוץ.למסרוהואעבורוביותרהטוב

וזוהמקומית,הסוציאליתהעובדתשללטיפולהנמסרהענייןהיהכזה,במקרה
ואםבאימוץאם"סידור",הדורש)"נטוש"("אסופי"כאלכזהתינוקאלהתייחסה

אחרת.בדרך

התינוקשלהרשוםמשמוב״התעלמות"כרוךהיהכאלה,בנסיבותאימוץ(2)

כשהואהתקבלכאשר)שנערכוהתינוקותביתברשומותכלולשהיהנותנתשהדעת
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בקרהללאכלשהו,מרכזילגורםדיווחללא-נאמרשכברכפי-וזאתמזוהה(,
ראויים.איתורבצעדינקיטהוללאבכירגוףשלופיקוח

ותקופההמחנות)תקופתהחוליםמבתילאימוץמזדמנתמסירהג.
סיכוםהמעברות(:

לאשכאמור-החוליםמבתיישירותלאימוץמזדמנתמסירהשלאפשרות(1)
שהחלימותינוקותכאשרלהיווצרהייתהעשויה-בפועללהתרחשותהראיהנמצאה

עשויכזהתינוקאותרו.לאהמשפחותאחראוכזהטעםובשללמשפחותיהםנשלחו
העובדתשללטיפולהלהימסרשכזהובתורקשר","מנותקתינוקלהפוךהיה

לאימוץ.טבעיוכמועמדזהותחסרכ״נטוש"הסוציאלית

ישירהראיההוועדהלפניהובאהלאהתינוקות,מבתילאימוץממסירהלהבדיל(2)

אפשרותהוועדהרואהכן,פיעלאףברם,חולים.בבתיזואפשרותשללהתממשותה

חולים.מבתיעלומיםשללהיעלמותםהסברלשמשהעשויכגורםזו

הכוללהחקירהחומרבראילאימוץמזדמנתמסירהד.

<1>
-אלאבתיעוד,מתנגשתשאינהרקלאלאימוץמזדמנתמסירהשלזותבנית

בדברמטפלותשלהתרשמותןעם-ראשיתמתיישבת:היאכזו,שהתרחשהבמקום
אשפוזרקעעלהתינוקות,בבתיזרותשפותדוברותמשפחותשלהביקוריםתכלית
שלהתבטאויותעם-שניתתמוהה:אצלןנותרהלכךשההצדקהבנסיבותתינוקות
עבוראולעצמןתינוקות,מביתלאימוץתינוקנטילתשלהאפשרותבדברמטפלות
-החוליםלבתישהחזירוהאמבולנסים,נהגישלדבריהםעם-שלישיתאחרים;
-רביעיתאותרו:לאומשפחותיהםשהבריאומאושפזיםתינוקות־התינוקותולבתי

לתינוקות"סידור"מציאתבעולשנשאוהסוציאליות,העובדותשלדבריהןעם
נסיבותעם-ביותרנכבדמשקלולכך-חמישיתאותרו:לאומשפחותיהםשהחלימו
"חטופים",מאומציםשלאיתורםואיאחדמצדהבנותשלוששלאימוצן

מתןבסיסעל-והכולשני.מצדהמשפחות,בניידיעלזהלמושגשניתנהבמשמעות

להוריהםשנעלמותינוקותשלהפטירהממצאיבבסיסהעומדבתיעודמלאאמון
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לאותםורקאךלהתייחסעשויהלאימוץהמזדמנתהמסירהשאפשרותבאופן
עלומים.שנותרותינוקות

כנגדעומדים,המתלוננות,המשפחותובניהתימניתהעדהפרנסילשיטת(2)
מקריםאותם-ראשיתאלה:שנייםבעיקר,לאימוץמזדמנתמסירהשלזותבנית
עלבאלימותשהגיבומשפחותהוועדה,לפנישהובאוהראיותפיעלשבהם,פרטיים

ותינוקםנענוהחזרתו,אתבמפגיעודרשוהתינוקותמבתיתינוקםשל"היעלמו"
שלהצירוףמןתינוקות,בבתימטפלותשהסיקוהמסקנות-שניתלהם:הוחזר
של"היעלמותם"עםלאימוץתינוקותאחרכתרותלהןשנראומשפחותביקורי
לאותההסיבההייתהמהתום,עדלבדוק)מבליהתינוקותמבתיתינוקות

"היעלמות"(.

בכוחםאיןלעיל,וארבעהועשריםושלושהעשריםבפרקיםבהרחבהשהוצגכפי
מסירהשלהאפשרותשללקיומהמתחתהבסיסאתלהשמיטכדיאלה,גורמיםשל

שבהםהמקריםלתינוקותיהם.ההוריםביןהקשראבדןשלרקעעללאימוץ,מזדמנת
נבחנול״היעלמותם",אלימהתגובהבעקבותלהוריהםתינוקות"הוחזרו"

בכנותלפגועמבלי-מלמדתהבחינהתוצאתהוועדה.חוקריידיעלאובייקטיבית
לתמוךכדימקריםבאותםשאין-בדברהנוגעותהמשפחותבנישמסרוהתיאורים
שסוכלהחטיפה"של"תחילתהשיקפהלהוריהםהתינוקותשלשהיעלמותםבטענה

לנושאין-המטפלותשלהתרשמותןואילוההורים,שלהאלימהההתערבותידיעל
המצבתמונתלסתירתראיה,במקוםלבוא־יכולהאינה-היוםדבריהןבכנותספק

תינוקות.שלל״גנבה"ראיותמהיעדרהמתחייבת

ובנסיבותבמתכונת-לאימוץתינוקותשלמזדמנתמסירהדברים,שלסיכומם(3)
לכךהתנאיםנוצרוכאשרלהתרחשהייתהעשויה-זהבדו״חבהרחבההמפורטות
שלבנסיבותרקהתקיימהזואפשרותזאת.ממחישההבנותשלוששלאימוצןונסיבות
כוונהלהקדמהלאזו,אפשרותהתממשהשבוובמקוםלעיל,כמפורטקשר""ניתוק
כוזב.תיעודועריכתהוריםהטעייתאליהנתלווולאלגנוב

התינוקותשללהיעלמותםורקאךהסברלספקעשויהזואפשרותלשכוח,ואין
פטירתםעלהמעידהתיעודמקבלתמנוסאיןהיתרלגביכאשר"עלומים";שנותרו
ומהימן.אמיןכתיעוד
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אפשרותשלבקיומההתומכיםהאחריםלגורמיםהמצטרףמשמעותיגורם(4)
הממסדית"ה״חטיפהלטענתמתחתהבסיסהשמטתאגב-לאימוץהמזדמנתהמסירה

שמתוךהעובדהמן-ראשיתהבאים:הממצאיםמןהמתחייבתבמסקנהמצוי-

תיעודנמצאהוועדה,לפניהובאושעניינםבארץלהוריהםשנעלמוהתינוקות745כ־
שנותרוהתינוקותאוכלוסייתהתפלגותכאשרתינוקות;711שלפטירתםבדבראמין

שלושתבכלעלומים56הכולובסךהנוכחיתבוועדהמקורייםעלומים14-עלומים

הסמוךהזמןבפרק(,1949)המחנותבתקופתנעלמושרובםמלמדת-הוועדות
שנלקחוהתינוקותעםרצוףקשרשמירתשבהןבנסיבותארצה,המשפחותלעליית
יכלותמידשלאכבד""עולמבחינתןהייתהחוליםבבתיואושפזותינוקותלבתי

אףשעלהעובדהמן-שניתהטבלאות(:בקובץ8ו־7מס׳טבלאותבו)ראהלעמוד

בידהעלהלא"מאומצים",עלומיםשללאיתורםהוועדהידיעלשנעשוהמאמציםכל

כמפורטואלההבנות(;)שלושתינוקותאימוץשלמקריםשלושהאחראלאלהתחקות
תבניתעםהמתיישבותבנסיבותהתינוקותבתישלהבקרהממעגלהוצאולעיל,

לאימוץהמסירהמנגנוןפעלשבההדרךאתוממחישותלאימוץהמזדמנתהמסירה
כוזב,תיעודשלאחדמקרהגםולונמצאלא-שלישיתכאלה:פרטנייםבמקרים

פטירתו.אתהמוכיחבתיעודלאימוץתינוקמסירתלהסוותשנועד

256



וארבעהשלושיםפרק

מנוףהמשמשתאישיםהתבטאותממסדית:חטיפה
להתרחשותהלטוענים

פתיחההערת

בקשרנאמרואושנכתבובדבריםמוצאיםהממסדית,החטיפהבטענתהדוגלים
אלהאישיםמביןעמדתם.להוכחתראיהשוניםאישיםידיעלההיעלמותלתופעת
עובדיהמרוהם:מדבריהםלצטטשמרביםשלושהאלזהבדו״חלהתייחסאנורואים
תימןעוליבקליטתשטיפלהסוכנות,שלהמינהלמעובדי-אברהם()להלן:אברהם
הרלוונטיתבתקופההסעדבמשרדבכירעובד-פאראביגדורמרהמחנות:בתקופת
פורוש(.הרב)להלן:פורושמנחםהרבלשעברוח״כפאר(:)להלן:לחקירה

אברהםעובדיהו.

החטיפהלטענתבתמיכהואמרשכתבדבריםא.

שלתינוקותכיבמפורש:אברהם,עובדיהכתבוציון"תימן"נתיבותבספרו(1)
זרים:לאנשיםבתמורהונמסרוארצההגעתםבשלבמהוריהםנחטפותימןעולי
הגעתםעםהתעופהבשדההעוליםבקבלתשעסקואלהשלמאורגנתבמסגרתוזאת
לארץ.
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אלו:חמורותהאשמותהמבטאהאמור,הספרמןאחדקטעלהלן
העין,ראששלהמחנות)באשכולא׳במחנהשעבדתיימים"באותם
ובנישנהבנירבים,וילדותילדיםנחטפוהוועדה(-1949בשנת



לראותמזעזעתתמונהזוהייתהושבועיים.שבועבניחדשים,שישה
"חולים"שהםבטענהמהםשנלקחוילדיהםאתמחפשיםהורים

עלהולארבאמוןמתוךאותםמסרוהתמימים...ואלהלמות,ועלולים

יותר.לראותםיזכושלאבדעתם

רדתברגעהיטב.מאורגנתהייתההוועדה(-)החוטפיםזוכנופיה
מהומהתחילהבכוונהנוצרהבלילות,ובעיקרהאוירון,מןהעולים
התעופהמשדההעוליםאתהמוביליםהנסיעותקבלניידיעלמדומה

מסרוהתמימותהאמהותואחרים.אדוםדודמגןאנשיעםיחדלמחנות

כללזהאירגוןלהן.שיחזירוםובאמונהבתקווהיקיריהן-ילדיהןאת
היצוראתשקנהוהאישהנהגהאחות,הרופא,שונים:גורמים

המסכן".

-בספרושכתבהדבריםבעקבותזומןאליה-הוועדהלפניעדותובמהלך(2)
שלהשהייהבמהלךילדיםחטיפתמקריכשלושיםעלוסיפרעובדיהאברהםהוסיף

בבתיאוחוליםבבתישהוהילדיםכאשר-מסתברכך-וזאתבמחנות,העולים

נפטרו.כינאמרלהוריםוכאשרתינוקות

כדלקמן:בעדותוזהבענייןעובדיהאברהםהתבטאהיתר,בין

פלוניתאלמוניתפלוניתרשמתי...אניהרבהמקרים30איזהחושב״אני
למעונותאוחוליםלבתיאותםיקחולהםאמרוהתלוננו...אלמונית
להםאמרוחולים...לביתאותםלקחוטוב.לאשפהואמרו....ילדים...

הוועדה(".-תשובותמקבץ)מתוךמתו...

עובדיהאברהםואמרשכתבלדבריםהראייתיתהתשתיתבירורב.

לתשתיתבקשראברהם,עובדיהנחקרהוועדהבפני.שמסרהעדותבמסגרת

כמפורטתינוקותשלחטיפתםבדברואמרשכתבהדבריםבבסיסהעומדתהעובדתית
משפחותשלמפיהםששמעמהעלמבוססיםאלהדבריםכיוהתברר,לעיל

-לוהיולאוכיזה,בענייןכלשהובירורשערךמבלילהם,נעלמושתינוקותיהם
אושכתבהדבריםשלדיוקםלהוכחתכלשהיאחרתראיהאואישימידע־לוואין
ההוריםתלונותלמסירתהצטמצםשעשהכלכיאברהם,מרהבהירזה,בהקשראמר.
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הםכיבאמירהוהסתפקומסקנותיואתבמפורשהפריכולאאשרעליו,לממונים
"מפריזים".הוועדה(־)המתלוננים

חקירתובמהלךאברהם,עובדיהזהבהקשרשאמרהדבריםמןקטעיםמספרלהלן
הוועדה:בפני

ארצה,העוליםאתשהביאוהמטוסיםמןהירידהבעתהחטיפהלמקריבקשר(1)
אחת";אישהבכורהבנהעללבכותאלישבאהמהזה"רקאברהם:עובדיההבהיר
אלהליאמרו"כךהסביר:-מספרולעילהמוזכרהקטעאתבפניוקראווכאשר
אחת..."שאישהבשבילימספיקזההזאת...האישהכמוהילדים...אתלהםשחטפו

כמפורט-שעניינהסעיד,מריםהיאמדובר,שבההאישההוועדה(.-)התלוננה
אמנם,כיהתברר,בחקירההוועדה.ידיעלנבדק-לעילוחמישה,עשריםבפרק

הוחזקההתינוקתהטיסהבמהלך"נחטפה":שלההתינוקתהמתלוננת,שלמבחינתה
נודעולאומאזידועבלתיליעדבמוניתהאחותאותהלקחההנחיתהועםאחות,בידי

בתינוקתהחזיקההאחותבחקירה:שהתבררכפיבלבד.לכאורהזאתברם,עקבותיה.
האחותאותההסיעה-המטוסומשנחתהקשה,בריאותהמצבבשלהטיסהבמהלך
בסגולה.העלמיןבביתונקברהנפטרהשםבצריפיןהממשלתיהחוליםלביתבמישרין
דווחולאהחולים,לביתנלקחהשהתינוקתבשעהסעידלגב׳נמסרולאאלהפרטים

החולים.בביתהילדהפטירתעליותרמאוחרלה

אותם-העוליםבמחנותהשהייהבמהלךהחטיפהלמקריבקשרואילו(2)
עובדיה:אברהםהסביר-בעדותומסרעליהםמקריםכשלושים

שהיומפניזהאתכתבתיאניכתבתי...שאנימהלומררוצהאני"אבל,
אמרתיאניאזילדיהם.חטפוילדיהם,עלבכוואנשים,נשיםרבים,
קבוצהזהזה.אתיעשהשנייםאושאחדלהיותיכוללאשזה

גמליאלי?אוריכתבמההדבר.אותואחריםשכתבומהוכלמאורגנת
אזכותבהואאםאזבאמריקה.מכרולאמריקה,ילדיםשישכתבהוא
שמע".אוידעהואממיכותבהואאחראיהוא

ממשפחותיהםתינוקותנטילתבדברהטענותהדו״ח,שלזהבחלקלעילכמפורט
נמצאעלוםנותרשגורלםלאלהופרטנבדקו,להוריהם,אלותינוקותשלוהיעלמותם

עומדיםזהבהקשרהתלונותבשורשגםהאחרים.שלגורלםעלהמעידאמיןתיעוד
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-אמתבזמן-להוריםדיווחמתןואיההורים,עםקשרשמירתאידבר:שלבסופו
התינוקות.גורלעל

החטיפהלהיותבקשרלדבריוהבסיסאתעובדיהאברהםהבהירחקירתובהמשך(3)

באומרו:מאורגנת

לאילדים,10אפילולהיותיכוללאהאמת...היאשזאתחושב״אני
אםזה.אתיעשושנייםאושאחדהרבהכךכלחטיפותלהיותיכול

הםעשה?הואמהאינהשהילדהראההואלמחרתואמר,באהרופא...

מתה...".להאמרו

מרשהסיקשבהיגיון"ב״מסקנהאיפוא,נעוצה,מאורגנת,החטיפההיותבדברטענה

אברהם-פחותלאשחמורומהכלשהן,ראיותעלמבוססתואינהעובדיהאברהם

מסקנתו.אמיתותאתלבדוקטרחלאעובדיה

החטופיםכיטענתואתביססמהעלאברהםעובדיהנשאלכאשרולבסוף,(4)

אמר:"נמכרו",

קנה"?שמישהויודעאתהאיךלך...סיפרואז"בסדרשאלה:

הילדים?"איפה"אזאברהם:מר

כסף"?עבורילדיםלקחתשבאולךסיפר"...מישהושאלה:

אוריזהשמובמהקראתי"אניהוועדה(:-התחמקותמאמצי)לאחראברהםמר

קנומבחוץשבאיםכתבתיאניהוועדה(...-הזה״ב״עולם)הכתבהאבנרי

ילדים?..."

כתבת".אותם.קנהגם"שמישהושאלה:

חטפומהבשבילמה?...בשבילאותםחילקוחטפו?מהבשביל"אלאאברהם:מר
נתנו..."לאהםאםילדים

בכסף".שמכרושמעתילא"בכללאברהם:מר

מהבשביליודעיםשחטפואלהיודעאלוהיםהלכו?לאןילדים.חטפושמעתי"אני

חטפו".למהיודעיםשחטפואלההאמת.זאתחטפו.
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ואמר:אברהםמרהוסיףלו,שהוצגוהבהרהשאלותובעקבות

עולם,שלריבונוייתכן,לאהתלונות...ולפיוהשערתידעתיאתלהביעלי"מותר
ככה".סתםילדיםשיחטפו

נקיטהללאלבדן,התלונותעלהמבוססתב״השערה"מדובראיפוא,כאן,גם

ההשערה.שלאמיתותהלבדיקתכלשהובצעד

לעמדתו:העובדתיתהתשתיתבדברעמדתואתאברהםעובדיהסיכםוכך(5)

אוטובוסזהלי,חטפוליואומריםבאיםשהיומזהשלימסקנה"אני
השהייה)במהלךתינוקותמביתזהוזה...הוועדה(-התעופה)משדה

מהעלשבוכה.והאםשבוכההאבאתראיתיאניהוועדה(....-במחנה
ליסיפרובדמיון?ילדהבדמיון?הרתההאמאאםמה,עלסתם?בכו,
ועלבניהםעלליסיפרוהאלההנחטפיםהאלה,ההמוניםהעסקבעלי

הוועדה(.-שלנו)ההדגשותרשמתי...״ואניבנותיהם

בעדותוואמרבספרושכתבהדבריםכימסכים,עובדיהאברהםכן,כיהנהג.
לחטיפתובקשרהתעופהלשדההמשפחותהגעתבעתתינוקותלחטיפתבקשר

עלורקאךמבוססיםבמחנות,השהייהבמהלךחוליםומבתיתינוקותמבתיתינוקות
ראיותלהציגאוישירהעדותזהבנושאלמסורבידואיןוכיההורים,מןששמעמה
שלאוארצההגעתםבעתמהוריהםהתינוקותנטילתשלאופיהלהוכחת-כלשהן-

החולים.מבתיאוהתינוקותמבתילהוריהםתינוקותשלהיעלמותםנסיבות

ופרסומםבלבו,בשעתוש״שמע"הדבריםאתשמראברהםעובדיהכאמור,
ומטבעהציבוריתהבמהעלהועלתההממסדיתהחטיפהשגרסתלאחררקבאברבים
העבר.זיכרונותעלמשמעותיתש״השליכה"הדברים

לציין:ראויועודד.

כשנהבמשךעובדיהאברהםשימשתימן,עוליקליטתבמערךעבודתובמסגרת(1)
היולאהמחנה,מנהלשימששבהבתקופהולדבריו,ג׳,העיןראשהעוליםמחנהמנהל
חטיפות,אירעולאבמחנהאצלולאמור:זה.ממחנהתינוקותהיעלמותשלמקרים
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במחנותהתרחשוובעדותובספרוטענותיואתמבססהואשעליהםהחטיפהומעשי
להתרחשותם.אחראיאינובוודאישהואאחרים,

הסתפקמדועהבאות:לשאלותממששלהסברעובדיהאברהםשלבפיואין<2)

בנושא-חייםצדוקומרחןמר-עליוהממוניםידיעללושניתנההסתמיתבתשובה

כתיבתעםהמתיןמדועובעדותו,בספרואותומציגשהואכפיוכאובמסעירכה

הייתההחטיפהשטענתלאחרעדלאמור,(,1985)תשמ״הלשנתעדבספרוהדברים

הוכחהברשותושישכמינחרצתבלשוןדבריםבספרוכתבומדועהיום?לשיחת

לבירורם?דברעשהלאבפועלכאשרלאמיתותם,חותכת

אישיתב״השערה"מדוברכי-ראשיתמסכים:אברהםעובדיהדבר,שלבסופו

התעופה,משדהלחטיפהבקשראחת"מ״אישהששמעדבריםרקעעלשלו,

בבתיאוחוליםבבתייקיריהןפטירתעםהשלימושלאאנונימיותוממשפחות

עשהלאהעין,בראשעוליםמחנהמנהלהיותואףעלשבשעתו-שניתתינוקות:

בעודהההיעלמותתופעתלהדברתנרתםולאאמתבזמןהתלונותלבירורממשידבר

באיבה.

לסיכוםה.

חטיפהשללהתרחשותהבקשרבעדותוושהוסיףבספרושכתבבדברים(1)

שבבסיסןאישיות,ול״מסקנות"ל״השערות"ביטויאברהםעובדיהנתןממסדית,

לבירורן,דברלעשותמבלי-אנונימייםבעיקר-מתלונניםמפיששמעדברים

העומדותההתרחשויותלאחרארוכותשניםאצלוהתגבשוהאמורותהמסקנותכאשר
זה.בענייןשהושמעולטענותשניתןציבוריההדרקעעלבבסיסן,

-ההתרחשות״ב״זירתנוכחשהיהאףעלכיולהדגיש,לחזוריהיהלמיותרולא
עובדיהשלבידואין-תימןמעוליעוליםמחנהבהנהלתבכירתפקידממלאכשהוא

ו״מסקנותיו"."השערותיו"להוכחתכלשהיראיהעללהצביעכדיאברהם

שכתבבמהלראותניתןשלאבעליל,מלמדתעובדיהאברהםמרשלחקירתו(2)
לשנייםמצטמצםמפיוללמודשניתןכלכלשהם.ממצאיםלקביעתבסיסשאמר,ובמה

קודםרבותשניםששמעתלונותמזיכרונודלההדבריםכתיבתבעתכיראשית,אלה:
רקעעלהשערותלצידןוהוסיףלהןנעלמושילדיהןמשפחותשלמפיהןלכן
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ונגמרהתחילזהבהקשרבשעתושעשהמהכלכי-שניתזו;בסוגיהשהיוהפרסומים
עליוממוניםשהיו-חןומרצדוקחייםמרשללידיעתםששמעמהאתשהביאבכך
צדוק:מרשלמפיוושמע-

כמולאאבליש,מגזימים...ליאומרהוועדה(-צדוק)חיים״הוא
לדעתיכולאניאבליש,.30אולי20אוליחטיפות,ישמאות.שאומרים

זה...ישאנשיםישמשטרהישאותם...למצואיכולאניאיךמה,איפה?
מגזימים".שהםמגזימיםהםאמרהואאבל

היוכיאברהם,למרצדוקחייםמרשנתןהתשובהמןללמודניתןלכאורהאכן,
אברהםנשאלכאשרברם,מוסברות".בלתימ״היעלמויותלהבדילדווקא,"חטיפות"

השיב:"חטיפות",במילהבתשובתונקטצדוקחייםמראםעובדיה

חטפו.החטיפות,הייתההסיסמאזהאז,ככהנקראזהלא,הוא"לא
ישאותם.חטפואלאחוליםבליפירושים.בלידבר.שוםאמרולא

שלקחואחדיםוישמתוובאמתחוליםלביתאותםשלקחואחדים
ואףאותםמצאולאכבראותם,למסורוכשבאוחוליםלביתאותם
לאאחות,לאגדולה.הכיצרההיהזהלהם.לענותהיהיכוללאאחד
נעלם".הכלדבר.שוםלארופא,

שבומצבששיקפהל״ססמה"בשעתוהיה"חטיפה"שהמושגמסכים,אברהםעובדיה
אותםמצאו"לאהחוליםמבתילקבלםבאושכאשרזהבמובןלהוריהםנעלמוילדים
שהילדיםלעובדהכלשהוהסברקיבלולאקרי,להם",לענותהיהיכוללאאחדואף
במקום.נמצאולא

חוסרהייתהגדולה"הכי"הצרהאברהם:עובדיהדמראליבאגםכן,כיהינד,
היעלמותהייתה-וההיעלמותבתינוקות:שטיפלהסגללביןההוריםביןהתקשורת
שהתרחש.למהממששלהסברקיבלושלאלהורים,

בכתביולמצואהמבקשיםאלהאיפוא,ומטעים,טועיםדברים,שלסיכומם(4)
כאשרהממסדית,החטיפהבטענתלתמיכהבסיסאברהם,עובדיהמרשלובדבריו
קייםאילוובירור.חקירהללאשהוסקואישיותבמסקנותמדוברכימלמדתחקירתו

בהתחשבכןמלעשותממנומנעלאודבר-המתחייבהבירוראתאברהםעובדיהמר
הלכההוועדהחקירתשחשפהמהאתאזכברמגלההיה-ובמעמדובתפקידו
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לשנייםוכיתקשורת";ו״חוסרקשר""ניתוקעומדיםה״היעלמות"בבסיסלמעשה:

בניהם.גורלבדברההוריםבלבהמנקריםהספקותאתליחסישאלה

פורושמנחםהרבלשעברח״כ.2

ענייןהיההוועדהלפניפורושהרבשמסרהעדותשלהמרכזיהצירכינראהא.
שלההיעלמותענייןולאהשונים,החינוךלזרמיתימןעולישלילדים"חלוקת"
באורחהבחיןלאפורוששהרבהיא,הוועדהשלהתרשמותההחקירה.נושאהתינוקות,

לשםמהוריהםתינוקות"גנבת"לביןאחר,אוזהחינוךלזרםילדים"השגת"ביןברור
מקשההיוכאילוהתופעותשתיאלהתייחסמכךוכתוצאהלאחרים,מסירתם

אחת.

בחינתברם,ילדים"."חטיפתעלפורושהרבאמנםדיברשאמר,בדברים

רבן,ביתשללילדיםדבר,שלבעיקרוהתייחס,הואכי-ראשיתמלמדת:הדברים
"חטיפה"הייתהמדבר,הואשעליהה״חטיפה"כי-שניתמ״תינוקות״;להבדיל

מחטיפתלהבדילילדים־תלמידים,עלהשוניםהחינוךזרמיביןהמאבקבמסגרת

זרות.למשפחותלאימוץמסירתםלשםתינוקות

שעליהה״חטיפה",שללהתרחשותהראיותעלפורושהרבנשאלכאשרואכן,

למסמכילויטן,פרופסורשללמחקרואחד:בהינףהשואליםאתהיפנההואדיבר,

ולדו״חהתינוקות(:היעלמותבסוגייתויצ״ו)העוסקיםמוסדותולגנזךהפניםמשרד
לזרמיתימןילדישל"חלוקתם"סוגייתאת)שחקרה1950משנתפרומקיןועדתשל

השונים(.החינוך

תינוקותבגנבתבנפרדהמדברים-האמוריםלמחקריםלהפניהפרט(1)ב.

להצביעאוממשית,ראיהלהציגפורושהרבשלבידוהיהלא־תלמידיםובהשגת

בפיזהלמושגשישבמשמעות"חטיפה",שלהתרחשותהלביסוסממש,שלמידעעל
לענייןהןהבחנה,ללאאותו,שימש-״חטיפה״-זהומושגהתימנית,העדהפרנסי
אוזהחינוךלזרם"ילדים"שלהכוונתםלענייןוהןלאימוץ"תינוקות"שלגנבתם
אחר.

משפחתאתהחטיפה,לטענתבהקשרפורוש,הרבהזכירעדותו,מסירתבמהלך(2)

התינוקתשלהפרטישמההואספירנוסכאשרנפתלי,משפחת"ספירנוס")למעשה:
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בקשרהפניםמשרדידיעלשהוצאותעודותשלושברשותההמחזיקהשנעלמה(,
רעותה,אתאחתפניהןעל"סותרות"אלותעודותכאשרלה,שנעלמהלתינוקת
לגרסת-אומרתהשלישיתואילו״נפטרה״;שהתינוקתנרשםמהתעודותבשתיים

הארץ".את"עזבההתינוקתכי-המשפחהבני

ילדיםגנבתשללהתרחשותהכהמחשהפורושהרבידיעלהוצגהזופרשה
כוזברישוםבאמצעותההוריםהטעייתאגבוזאת,לאימוץ;למסרםבמטרה

עשריםבפרקכמפורט-זהבענייןהוועדהחוקרישערכובבירורנפטרו.שהילדים

-חוליםביתשלרשימה־אמיןראשוניתיעודקייםכי-ראשיתנמצא:-ושבעה
מקורכי-שניתבו;הנקובבמועדשנעלמה,התינוקתשלפטירתהעלהמעיד
עלבשעתושנבחראומללבביטוינעוץהאחרת,בתעודההארץ"את"עזבההרישום

במפקדהתינוקתשלהתפקדותהאיעובדתאת-דנןכבמקרה-לבטאמנת
מוסברות-הפטירהבמועדילכאורהההתאמות)איהשישיםשנותשלהאוכלוסין

ושבעה(.עשריםבפרק

שהופיעולפניהוועדהלמסגרתמחוץ-עיתונאיבריאיוןשאמרבדברים(1)ג.
בהקשרמאשימהאצבעשלח"חוטפים",שלבשמותפורושהרבנקב־לפניה

אחתבעצהשפעלוהסוציאליותהעובדותכיוטעןבשעתוהיישובמנהיגיאללחטיפה
לחטיפתבשעתוהתייחסואלהדבריםאכן,-בחטיפהעסקוהנוער,עלייתעם

עלפורושהרבחזרלאהוועדהלפניבעדותוברם,לאימוץ.מסירהלצורכיתינוקות
מידעלהםשישלאלההתכוון"חוטפים",שלבשמותנקבכאשרכיוהסביר:דבריו
ישירהראיהלושאיןמשוםהללו,השמותעלמלחזורנמנעהואוכיחטיפה;על

למעורבותם.

ראשיתפורוש:הרבהוסיףהוועדהלפניבעדותוכילהדגיש,יהיהלמיותרולא(2)
לחקירה;הרלוונטיתבתקופהלאימוציםבקשר"מיוחדות"תלונותזוכרהואאיןכי-

שנחטפו;ילדיםשלרשימותברשותםהמחזיקיםאנשיםעלמידעלואיןכי-שנית
ברגמן.הרבבאמצעותלחו״לילדיםהעברתבדברמידעלואיןכי-שלישית

שונות:תופעותשתיפורושהרבכרךבדבריוכינראהדברים,שלסיכומםד.
בידושאיןמלמדתהוועדהלפניעדותוכאשרתלמידים";ו״חטיפתתינוקות""חטיפת
תינוקות"חטיפתשלהתרחשותהבדברהטענהלבירורממשיתתרומהלתרום

הרבהיהשיכולכלהתימנית.העדהפרנסימדבריםשעליהבמשמעותממסדית",
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"השמועות"עלהמשפחות,תלונותעללחזרהמצטמצםזובסוגיהלתרוםפורוש

העדהועסקניהמשפחותבנילהסיקשמבקשיםהמסקנותועלאלותלונותהסובבות

ההיעלמות.מעצם

פאראביגדורמר.3

מקדימותהערותא.

(1>
בראשותו-הכנסתשלהסביבהואיכותהפניםועדתקיימה,31.12.1985ביום

הופיעהדיון,במסגרתתימן.ילדישלהיעלמותםבפרשתדיון-שילנסקידבמרשל
במשרדבעולהלטיפולהמחלקהמנהלבשעתושהיה-פאראביגדורמרהוועדהלפני
הוועדה.חבריידיעלונחקר־הסעד

לפניבעדותודיברשעליההתקופההייתהמהבמפורשצייןלאפארמר(2)

מרשלדבריוכילוועדה,נראההעלייהתולדותאתהיכרותהמתוךברם,הוועדה.

שהלכואלה"ביןהיהכיפאר,מראמרבדבריו,המעברות.לתקופתהתייחסופאר
לסוגייתובהתייחסותובה";נעשהמהולראותלבקרכדילמעברהממעבדה

)פנימיות(,וסגוריםפתוחיםבמוסדותשהוחזקובילדיםמדברהואההיעלמות,
מזרחי,נשותארגוןעובדות,אמהותארגון-שוניםוגופיםמוסדותידיעלשהוקמו

המעברות.בתקופת-ועודהכללייםהציוניםנשותארגון

לאימוץילדיםמסירתב.

ידיעלשנמסרותינוקותלרבותבילדיםבדבריופארמרהתמקדזה,בהקשר<1>
שונים,ארגוניםוהפעילושהקימולפנימיות-המעברותבתקופת-הוריהם

חודשים.מספרבמשךלבקרםבאולאשההוריםלאחרו״נעלמו"

ובין-שהושבהןהפנימיותמןלאימוץנמסרוכאלהשילדיםהאפשרות,לגבי(2)
אלה:שנייםפארמרשלמדבריולהביןניתן-כאלהמצוייםלא״העלומים״
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-באוכאשראימוץ,חוקבשעתוקייםהיהשלאבכךבהתחשבכי-ראשית)א(
העובדותפעלולאימוץ,ילדוחיפשוהנ״ללמוסדותאנשים-באואכןאם

ללאממושךזמןפרק)שנותרהתינוק"שלטובתו"בשבילהמקומיותהסוציאליות
לאימוץ.מועמדאותוראוקרי,ההורים(,עםקשר

שאמר:שילנסקי,מרהוועדה,יו״רדבריזהבהקשרעליומקובליםכי-שנית)ב(
סגורבמוסדשהושארובילדבתינוקלהתענייןבאה)שלאהמשפחהאללבוא"במקום

אצלהוהעונימסודרתהייתהלאשעודהתארגנה,שטרםהוועדה(-הנ״להמוסדותמן
הוועדה(-הסוציאליות)לעובדותלהםנראהלימינה,שמאלהביןידעהולאגדולהיה
הוועדה(.-)לאימוץמסודרות״למשפחותהילדיםאתלהעביריותר,טוב

שנמסרו)קרי:האלה"מהילדיםחלקלדעתואםפארמרנשאלכאשר)א((3)
כללנמצאאינוהוועדה(-לבקרםממושךזמןפרקבאולאהוריהםכאשרלאימוץ
השיב:בארץ

שבאורביםאזרחיםשהיוזוכראניכך.חושבאניהאישיתדעתי"זו
עלרבותאזדיברוהשונים...המוסדותואתהסעדמשרדאתלבקר

הילדיםאתואימצושבאובעיקר,מאמריקהמחו״ליהודייםאורחים

אז".סיפרוכךהאלה...

פאר:מרהשיבילדים"?שלמכירותהיולא"האםנשאלכאשרואילו>ב<

אםפרובוקטיבית...קצתשאלההיאילדיםשלמכירותהיואם"השאלה
ההוריםבאולאמדועלשאולמקוםגםישכזאת,שאלהשואלאתה

עלהשאלהחדשים...שלשהשםשהיואחרישלהםהילדיםאתלקחת
מאד".מרגיזהשאלההיאילדיםמכירת

ההחלטהואםזרהלמשפחהילדיםלמסירתקריטריוניםהיואםלשאלהולבסוף,(4)
פאר:מרהשיבמקומית,הייתהכןלעשות

משרדמטעםזהבענייןהוראהשוםהייתהולאקריטריוניםשוםהיו"לא
הןחוק...היהלאכיחוקלפילאעבדוהסוציאליותהעובדותהסעד.
הדבראתעושותשהןבטוחותהיווהןלילדיםוטובחםביתחיפשו

הוועדה(.-שלנו)ההדגשותביותר״והנכוןביותרהטוב
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דיוןג.

לאיתורםשיובילופרטים-למסורבידוהיהשלאונראה-מסרלאפארמר(1)

ידיעלהוכנסושאליהןהפנימיותמןהמעברות,בתקופתלאימוץ,שנמסרוילדיםשל
התייצבלאהוועדהולפניממושך(,זמןפרקלבקרםבאולאההורים)כאשרההורים

אףעלכזה,אימוץעלמידעהוועדהלפניבאולאזהבמסלולהמאומציםמןאיש
זה.בענייןלסייעלציבורהקריאות

פארמרהדגישמחו״ל,שהגיעולמשפחותלאימוץילדיםשלמסירתםלעניין(2)
ש״סיפרובמהאפשרי,היהשהדברתשובתושלושמקורההאישית";"דעתושזוהי

בחו״ל;ל״מאומץ"שיובילחוטקצהעללהצביעפארמרבידיהיהלאכאן,גםאז".
הוועדהברשות)כאמורכזההיהאכןאםלחו״להאימוץמנגנוןשלבירורויאפשר
למשפחותלאימוץילדנמסרלאככלללפיו-הנוערבעלייתשמקורו-תיעוד

מחו״ל(.

מוחלטת.בשלילהפארמרהשיבתינוקות,של"מכירה"לענייןואילו(3)

סיכוםד.

-בפנימיותהמעברותבתקופתששהושילדיםלאפשרות,בקשרפארמרשלדבריו
לאימוץ,נמסרונותקהוריהםלביןביניהםושהקשר־ההוריםידיעלהוכנסואליהן
שנותרותינוקותלגבילאימוץ"מזדמנתמסירהשלה״אפשרותעםאחדבקנהעולים

בתקופתוהןהמחנותבתקופת)הןחוליםובבתיתינוקותבבתיקשר""מנותקי

המעברות(.
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וחמישהשלושיםפרק

הממחישיםמקריםוחמישהשלושים
ממסדיתחטיפההנטעןפיעל

הצגתםותכליתהמקריםו.

שלמקרים35עלממסדיתלחטיפההטועניםהצביעוהוועדהשלחקירתהבמהלך
למאומציםהיוחלקכאשרכזאת,לחטיפהקרבן-הנטעןפיעל-שנפלו״תינוקות״
למשפחותיהם.וחזרו"ניצלו"וחלקזרותבמשפחות

לפניאישיתהתייצבו-בינתייםשבגרו-מדוברשבהם״התינוקות״מרבית
"התינוקות"35עדים.מפיפרטיםהוועדהקיבלההאחרהחלקלגביואילוהוועדה,

זהבחטופים")בדו״חעצמםעל"המצהיריםהכולל:לכינויהחקירהבמהלךזכואלו,

לעוליםבשעתושנעלמולתינוקותקשוריםהםכיאמונתם,בשלוזאת,ה״מצהירים"(;
מתימן.

מאפייניהםפיעלהמקריםמיון.2

פיעללמיינם,ניתןבירורולאחראחת"מ״מקשהאינםהמקריםוחמישהשלושים
כדלקמן:"סוגם",

הוסברהוהיעלמותםלהוריהםשנעלמובתינוקותמדבריםמקרים:ארבעהא.
המשפחה,מצד"אלימה"דרישהכאשרב״פטירתם",-הטענהפיעל-להורים
ושלמים.חייםל״החזרתם"הביאה

דעתעללאימוץנמסרוהתיעודפישעלבתינוקותמדבריםמקרים:שמונהב.
הביולוגיתהמשפחה

שלאמאומצת־1הלידה;לאחרננטש-1בפועל;נמסרו-6>
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המתועדותהאימוץנסיבותהטוענים,לשיטתכאשר,לוועדה(,לפנותענייןמצאה
למציאות.תואמותאינן

רפואילטיפולאותינוקותלבתישנמסרובתינוקותמדבריםמקרים:עשרהג.

הוחזקו,בהםהמקומותמןהוריהםידיעליותרמאוחרנלקחואןאשפוז(;)לרבות

יוחזרו.ולאייחטפושמא-ששמעושמועותפרי-מחשש

סוכלה-הנטעןלפי-ש״חטיפתם״בתינוקותמדבריםמקרים:ארבעהד.
ממשפחותיהם.שהורחקולפניההוריםהתערבותידיעלבאיבה

-ארוכותשניםכעבורשהתבררכפי-שהוחלפהבתינוקתמדבראחד:מקרהה.
שלגילויבכךהרואיםוישזהה,שםנושאותהתינוקותשתיכאשרשנפטרה,בתינוקת
ממסדית.חטיפה

לביקורהגיעאךתורני,לחינוךהוריוידיעלשנמסרבילדמדבראחד:מקרהו.

בתחילה.שניתנולהבטחותבניגודארוכים,חודשיםכעבורההוריםאצלראשון

שלושביןנמנית-)האחתכחוקשאומצוילדותבשתימדבריםמקרים:שניז.

אירקעעללחקירה,רלוונטיותשאינןבנסיבותלאימוץנמסרה-השנייההבנות;

ממסדית,לחטיפההטועניםלדעתכאשרהביולוגיים(;הוריהשלזהותםידיעת

במתכוון.מהוריהןהורחקוהשתיים

חודשאךנותק,משפחותיהםלביןבינםשהקשרבילדיםמדבריםמקרים:שניח.

בחטיפה.נעוץהקשרשניתוקהיא,הטענהכאשריותר,מאוחר

לטיפולהונמסרהסבתהאצלשנותרהמהוריהיתומהבילדהמדבראחד:מקרהט.

שראו-המשפחהבניבלחץאךלמדה;שבוהילדיםמגןלאמצהשביקשהמשפחהשל
סבתה.לביתהוחזרה-״חטיפה״במסירתה

ומשפחתהכשהחטופהחטיפה,שלבטענהמדבר־האחדחריגים:מקריםשניי.
הוריואיתוראתהמבקשמאומץ־השניכזו;אפשרותשלקיומהמכחישים

הביולוגיים.
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המקריםשלמשמעותם.3

הבדיקה:תוצאותבתמצית,ולהלן,נבדקהמקרים35מ־אחדכלכאמור,

והוחזרוש״נפטרו"הנעלמיםארבעתא.

כילהוריםשנאמרולאחרתינוקותבבתילהוריהםש״נעלמו"התינוקותסוגיית(1)
בפרקבהרחבהנדונהואיומים,תוקפניתדרישהבעקבותלהורים"הוחזרו"נפטרו
לעיל.ושמונהעשרים

הםה״מצהירים",35במסגרתכלולשעניינםהמקריםארבעתמביןשניים<2>
האמורה:בסוגיההרחבהדיוןבמסגרתשנדונוגיאת,ויהודהתםמשפחותשלהמקרים

החטיפהטענתלהוכחתלתרוםכדיאלהבמקריםאיןשם,שמפורטוכפי

הממסדית.

תורמיםאינם-עוגבוהגב׳)חסיד(חסירמשפחת-הנוספיםהמקריםשניגם(3)
ממסדית.חטיפהשלהטענהלהוכחתדבר

לביתשנמסרבתינוק-הנטעןפיעל-מדברחסיר,משפחתשלהמקרה)א(
שסירבההאםאךנפטרכילאמונאמרושם,1949בשנתשמרבעיןהתינוקות
פיעל-אותואיתרהולבסוףהתינוקאתחיפשההפטירה,עלההודעהעםלהשלים

לוועדה,הפנייהבמכתב>כךהוחזקשבוהמקוםמןבהסתראותוונטלה-כוויהסימן
בהסתר(.הנטילהמןהאםבהחזרההוועדהלפניבעדותכאשר

בהבפרשהמדוברהבאים:הפרטיםאתהעלתהזובפרשייההוועדהחקירת
חוליםבבתילאשפוזשנשלחושמר,מעיןשםאותובעליתינוקותשנימעורבים
בארהחוליםבביתנפטרמהשנייםאחדהתיעוד,פיעלכאשר,סמוכים,במועדים

ושוחררהבריארמב״ם,החוליםבביתשאושפזהשני,ואילו26.1.1950ביוםיעקב
שלהמשפחהשלהעולהבתעודתשמר(.בעיןהתינוקות)לבית21.2.1950בתאריך

תינוקשלהפטירהמועד)הוא26.1.1950ביוםנפטרתינוקהכינרשםמהשניים,אחד
מחיקה""קוהזההרישוםגביעלהועבריותר,מאוחראךיעקב(:בבארשאושפז
ומחיקתו"נפטר"רישום-האירועאתמציגהזומשפחהחי.זומשפחהשלותינוקה
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שנמסרהלהודעהההסברכינראהלוועדהברם,שסוכל.חטיפהניסיוןכממחיש-

העולהמתעודת"נפטר"הרישוםומחיקתהפטירהבדברהמתלוננתלמשפחהבשעתו
להודעתגרםזה"בלבול"התינוקות.שניביןשחלב״בלבול"נעוציםהמשפחתית,

למשפחההוחזר"הנכון"והתינוקהטעותומשהתבררההפטירה,ולרישוםהפטירה

תקלהמאשריותרזהב״בלבול"לראותאיןהרישום.ונמחקהדיווחתוקן-ה״נכונה״

מינהלית.

בשיתוקחלתהימיםעשרהבתשבהיותהבתינוקת,מדברעוגבהגב׳שלהמקרה>ב<

שםלנכיםבמוסדהושמהולבסוףחוליםבביתשניםכשלושלמשךאושפזהילדים,

בעזרת-ה״תינוקת״איתרהעשר,כבתבהיותהרבה.במסירותאישהבהטיפלה

לטענתבה.רצולאהםאךעמם,ונפגשההביולוגייםהוריהאת-סוציאליתעובדת

פטירתה,עללוהודיעובומכתבבשעתוקיבלהוא-לוועדהשנמסרכפיהאב,

והתרשמותההוועדהלפניהוצגלאכאמורמכתבכ״חטופה".התינוקתהצגתומכאן
דיעשולאההוריםהמעטה,בלשוןשבו,במקרהמדוברכי-הלבלמגינת-היא

ילדתם.עםהקשרלשמירת

הטענה,אתלאששכדיהאמוריםהמקריםבארבעתאיןדברים:שלסיכומם>ג<
נמסרלהוריםכאשרזרות,למשפחותונמסרוהממסדאנשיידיעלנחטפושתינוקות

נפטרו.כי

משפחותיהםדעתעלה״מאומצים"שמונתפרשייתב.

<1>
שסירבהלאחתפרט-האמוריםה״מאומצים״לשמונתהמשותףהמאפיין

בדברהאימוץ(רשומותפיעל)ככלללהםשנמסרושהפרטיםהוא-לוועדהלפנות
"הרהורים"מהםאחדלכלוישעליהםמקובליםאינםלאימוץ,נמסרושבהןהנסיבות

שבעהאתמובילים-בעובדותאחיזהלהםשאין-אלה״הרהורים״זה.בענייןמשלו
לפיה:-בלבד״תחושה״עלהמבוססת־אישיתלמסקנהלוועדהשפנוהמאומצים

הםשכאלה,בתורכי-שניתהנעלמים״:תימן״ילדיעלנמניםשהם-ראשית

וליצירתנפטרוכילהוריםבדויבסיפורהחטיפהלהסוואתחיה""הוכחהמהווים

המשפט.מביתאימוץצולהשגתכוזברקע
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נמסרושבהןהנסיבותאת-שאותרהתיעודפיעל-בחנההוועדה(2)
להשגותאחיזה-מהםאחדאףלגבי-מצאהולאלאימוץ;האמוריםה״מאומצים״

תימן".ל״חטופי"השתייכותם"בדברשבפיהםולטענות

שללרשותםהועמדהמאומציםשלבעניינםשנמצאהתיעודיהחומרככלל,
למאומציםנמסרוכן,לעשותהיהניתןלאהנסיבותפיעלשבוובמקוםהמעוניינים

בפרטיםדיבפניהם.לחשפםהיהשניתןהתיעודיהחומרמןפרטיםאותםבכך,שרצו
הםאיןכילהםולהבהיראימוצםנסיבותאתלשקףכדיל״מאומצים"שנמסרו
המפורטותאלוהןלאימוץמסירתםנסיבותוכיהחטופים";תימןל״ילדי"שייכים"
האימוץ.ברשומות

שהופיעוה״מאומצים"שלהאחיזהחסרתל״תחושתם"פרטדברים:שלסיכומם(3)
אתשליווהבתיעודהרישוםלאמינותלחשושעילההוועדהמצאהלאהוועדה,לפני

כנמניםלהצגתםממששלאחיזהאיןהוועדה,לפנישהובאבחומרוכאמור,האימוץ,
אחרות(.עדותבני"חטופים"עםלא)ואףהחטופיםתימןילדיעם

"ייחטפו"שמאחששושמשפחותיהםהתינוקותעשרתג.

שמדוברבכך:נעוץזו,במסגרתהמקובציםהמקריםלעשרתהמשותףהמאפיין(1)
שמאה״חשש"בשלחולים,מבתיאותינוקותמבתיהוריהםידיעלשנלקחובתינוקות
חטיפתבדברההוריםלאוזנישהגיעוב״שמועות"נעוץהיהזה,"חשש"כאשרייחטפו;
תינוקות.

בשניםשאכן,היאלפניה,שהובאהכוללהחומרמןהוועדהשלהתרשמותה(2)
-העיןוראששמרעיןליד,בית-תימןעוליריכוזיבשלושתרחשו,1950-1949
לשמשהיועשויותאלו"שמועות"וכיתינוקות,של"היעלמותם"בדבר"שמועות"

אלא"חטיפה"שלבסיכוןדיברולאהאמורותה״שמועות"ברם,כאמור.לחששבסיס
דיווחוהיעדרעמםהקשרניתוקשלרקע>עלתינוקותשל"היעלמות"שלבסיכון
מןגם-היתרבין-ללמודניתןהאמור,הסיכוןשלטיבועלגורלם(.עלאמתבזמן

בהםלנקוטשישהאמצעיםבדברהסוכנותהנהלתמטעםבשעתושהועלוהרעיונות
לגוףשםנושאותאצעדותלהצמידההצעהמןובמיוחדפניו,אתלקדםמנתעל

-אלא״חטיפה״,שלסיכוןשלפניולקידוםאמצעיאינה-השםהצמדתהתינוק.
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כינראה,ההורים.מןהקשרניתוקובעקבותיוהשםאבדןשלסיכוןשלפניו,לקידום

"חטיפה".שללחששהימיםברבותהפךה״היעלמות",חשש

שחששוהוריםאלבטרוניהלבואאיןכןועללהוריהם:נעלמואכןתינוקות(3)

כןועל־החוליםמבתיאוהתינוקותמבתי-להם״״יעלמותינוקותיהםשמא
ל״היעלמות"חשששלמקיומוללמודאיןזאת,עםהמשפחתית.למסגרתהחזירום

שלמכוונת""גנבהשלאוממסדית""חטיפהשלהתרחשותהדברעלכאמור,

תינוקות.

באיבה"חטיפה"שלסיכוללהמחשתהמוצגיםהמקריםארבעתד.

בתינוקות,שמדוברבכךנעוץזו,במסגרתהמקובציםלמקריםהמשותףהמכנה(1)
אךחטיפהתהליךשלבראשיתובשעתונמצאוהיוםעניינםאתהמציגיםשלשיטת

הוריהם.התערבותידיעלסוכלההחטיפההשלמת

בהחזרתהמדבריםהמקריםשלהכוללתבמסגרתנדוןשכבר-המקריםאחד

עלמתוכווהוצאהבחדרילדהננעלהשבגינהב״תקלה"מדבר-ש״נעלמו״תינוקות
כךעלהמרמזדברהענייןבנסיבותאיןכאשרלחפשה;שנזעקומשפחתהבניידי

תינוקותשלהימצאותםבאימדבריםמהמקריםשנייםחטיפה.שלראשיתהזושהייתה

ואילואותרו,ההוריםשלנזעמתתגובהובעקבותלהימצאצריכיםהיושבובמקום

אותומצאהולאאמוחזרהוכאשרלביתהתינוקשנטלהבאחותמדברהרביעיהמקרה
קיבלהושם-אחרתאחותשלהדרכתהפיעל-האחותשללביתהרופאעםיצאה

בחזרה.אותו

בתקלהמדוברכיונמצאנבדקכלשהובמחסןננעלהילדהשבוהמקרהכאמור,(2)
ושמונה(.עשריםפרק)ראהחטיפהלניסיוןקשרלהשאין

-הוועדהשללהתרשמותה-נעוציםהמקום״מןה״היעלמותשלהמקריםשני
שללמקרהואילוהתינוק.שלמיקומושונהשבגינהנתבררה()שלאכלשהיבתקלה
הפרטיםאתששמעל״תינוק"פרטעדיםנמצאולאהאחותידיעלהתינוקנטילת

נטילתאתהסתירהלאשהאחותבכךבהתחשבעמומה,נותרהוהפרשהאמו;מפי

החטיפהבגרסתהדוגליםכטענת-התינוקאת״גנבה״שהאחותהאפשרותהתינוק.

התינוקאתליטולהאחותניסתהאכןאםגםמקום,ומכלקלושה,לוועדהנראית-
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תמיכהמשוםאיןובכךאותו"נטשה"שאמובהנחהזההיההנראהככללעצמה
ממסדית".ב״חטיפה

הטענהאתלאששאולהמחישכדיאיןאלהבמקריםגםדברים,שלסיכומם(3)
ממסדית"."חטיפהשלהתרחשותהבדבר

חיהבתינוקתשנפטרהתינוקתהחלפתשלהמקרהה.

אחותלהםהייתהלהםהידועפישעלמשפחה,בנישבובמקרה,מדובר(1)
להפתעתם,גילוחנה(,בפרדםהחוליםבבית1949)בשנתתינוקתבהיותהשנפטרה
)להלן:האמורהאחותםכיזה(,בענייןבירורנדרש)כאשררבותשניםולאחר

שם.שאומצהמבליאחרתמשפחהשלבמסגרתהגדלהאלאנפטרה,לאהאחות(,
במשפחהשגדלהאףעלשלה,הזהותתעודתמספרפיעלנעשההאחותשלגילויה
משתלבזהומספרשלה:המקוריהזיהוימספראתלשאתהאחותהמשיכהאחרת,

הביולוגית.משפחתהבנישלהזהותבמספריסידרתית

בפרדסהעלמיןבביתכיהעלה,הוועדה,חוקריידיעלזהבענייןשנערךבירור<2)
הפרטי,שמהואשר1949בשנתשנפטרה-האחותשלגילהבת-ילדהקבורהחנה
גדלהשבמסגרתההמשפחהאםוכיהאחות,שללשמהזהיםאביה,ושםמשפחתהשם

שלהשילדתהלאחראלמונית,מאישהבשעתואותהקיבלהשהיאלהסיפרההאחות,
בשלחנה.בפרדסהחוליםבביתנפטרה-גילבאותווהייתהשםאותושנשאה-

תוקףלתתמנתעלאימוץשלבתהליךצורךהיהלאהשם,שלהמוחלטתהזהות
שהאחותנראההנסיבות,מןשמתחייבוכפיה״מאמצת",במשפחההאחותלקליטת

שנפטרה.הבתשל"במקומה"האחרתבמשפחהגדלה

(3>
ולשער-לשערשניתןוכלממסדית״,״חטיפהעללהצביעכדיזהבמקרהאין

אחרתבתינוקתשנפטרהתינוקת"החלפת"שלפרטיבאירועמדוברכיהוא-בלבד
עלומות.שנותרובנסיבות
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תורנילמוסדילדמסירתשלמקרהו.

במוסדללימודיםהחמשבןבנםאתלמסורשוכנעוהנדיםשבובמקרהמדובר(1)
הבןהגיעלמעשהאךשבועות;שלושהכעבוראליהםיוחזרכיבהבטחהתורני,
דיסקיןליתומיםבמוסדשההבהםחודשים,שבעהכעבוררקראשוןהוריםלביקור

בירושלים.

בכך,נעוץ-להתרחשותההטועניםידיעל-זהלמקרהשניתןה״חטיפה״אופי
ממושכת.לתקופהמהםמורחקילדםכינמסרלאשלהורים

ונראהתינוקות,שלהממסדיתהחטיפהבטענתלתמוךכדיזהבמקרהאין(2)
שלחינוכםעלהשוניםהזרמיםביןבשעתושהתנהלהמאבקמגילוייבאחדשמדובר

מתימן.העוליםילדי

זרותבמשפחותשאומצוהנטעןלפיחטופותבנותשתיז.

אתכממחישיםממסדיתלחטיפההטועניםידיעלהמוצגיםהמקרים35בתוך(1)

והמקרההבנות,משלושאחתשלהמקרההבאים:המקריםשניגםמצוייםהתרחשותה,

ותשעה.עשריםבפרקבהרחבהשנדוןלוין,צילהשל

בשניאיןלעיל,וחמישהושלושיםותשעהעשריםבפרקיםבהרחבהשהוצגכפי<2)
שלהתרחשותהבטענתכלשהיובמידהכלשהיבדרךלתמוךכדיהללוהמקרים
הממסדית.החטיפה

הוריהםעםקשרואיבדושאושפזוהתינוקותשלהמקריםשניח.

חולים,בבתיאושפזו-ועשרשנתייםבני-ילדיםשבהםמקריםבשנימדובר

ארוכה.תקופהלאחררקוחודשנותקמשפחותיהםלביןבינםוהקשר

הפותח"מכוון"קשרלניתוקכהוכחהמוצגים-האחריםכמו-המקריםשני
בילדיםמדוברהמקריםבשניכימלמדבפרטיםעיוןברם,לאימוץ.למסירהפתח

-שניובמקרהואם;מאביתומים-אחד)במקרההוריםללאלמעשהשנותרו
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טופלוהילדיםהמקרים,בשניוכיאביה(;לביתוחזרהאותםעזבהשהאםמאביתומים
זרות.למשפחותנמסרוולאשהבריאולאחרבמוסדות

וכאמור,הממסדית;החטיפהלטענתכלשהיתמיכהלספקכדיאלהבמקריםאין
שהילדיםבעובדה-המקריםבשני־נעוץלמשפחתםהמאושפזיםביןהקשראבדן
הורים.ללאלמעשהנותרו

הילדיםמגןהאימוץמקרהט.

יתומה-סוציאליתעובדתבאמצעות-לאימוץנמסרהשבובמקרהמדובר(1)
סבתהלעמדתבניגודוזאת,סבתה,בביתשגדלההאשכנזית,לעדהבתחמשכבת

הילדה.שלומשפחתה

בידהעלהמתמשךשתדלנותמאמץולאחרהעניין,מןהרפתהלאהמשפחה
לסבתה.הילדהאתלהחזיר

אמנם,הממסדית.החטיפהבטענתתמיכההוועדהמוצאתלאזהבמקרהגם(2)
ההיעלמות.תופעתניצניהנצושבההשנהשהיא,1949בשנתהגןמןנלקחההילדה
שלרקעעלהחזרתהועובדתלמשפחתהוידועותברורותהיולקיחתהנסיבותברם,

עצמה.בעדזהבהקשרמדברתשתדלנותמאמצי

מיוחדיםמקריםשניי.

באיתורלולסייעהוועדהמןהמבקשמאומץ-האחדחריגים:מקריםבשנימדובר
בעודה״חטופה",אחותהאתגילתהכיהטוענתמתלוננת-השניהביולוגיים;הוריו

זאת.מכחישיםמשפחתהובניהאחרונה

החטיפהבטענתכלשהיבדרךלתמוךכדיאלהמקריםבשניאיןכילצייןלמותר

הממסדית.

סיכום.4

לתמוךכדיה״מצהירים",שלהמקרים35מ־יאחדאףשלבכוחואיןלעיל,כמפורט
מכוונת.גנבהשלהממותנתבטענהלאואףהממסדיתהחטיפהבטענת
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ושישהשלושיםפרק

אחראיםועלאחריותעל

פתיחההערות

I..תופעתלהתרחשותואחראיםאחריותבדברהוועדהשלהמוצאלנקודתא
הונחהלאכי-האחדעיקריים:מרכיביםשלושה-כאמורלהורים-ההיעלמות

מכוונתגנבהשללהתרחשותהלאואףהממסדיתהחטיפהלטענתראייתיתתשתית
שנעלמוהתינוקותמרביתאמין,תיעודפיעלהלב,לדאבוןכי-השניתינוקות:של

אמת,ובזמןהולמתבצורהבשעתו,הובאהלאזועובדהכאשרנפטרו,להוריהם
ראייתיתתשתיתהוועדהלפנישהובאבחומרמצויהכי-השלישיההורים:לידיעת
"ניתוקשלרקעעללאימוץ",מזדמנת"מסירהשלאפשרותשללקיומהמספקת
להיעלמותםורקאךמתייחסתזואפשרותכאשרלמשפחותיהם,תינוקותביןקשר"
אחרת(.יוכחלאעוד)כלחלקםאוכולם"עלומים",שנותרוהתינוקותשל

המרכזייםמהגורמים-להוריםהתינוקותביןקשרשלקיומוהבטחתלאיב.
התינוקות.שללפטירתםקשראין-להוריהםהתינוקותהיעלמותבבסיסהעומדים

האפשרותשלהיווצרותהבבסיסכאמור,הקשרהבטחתאיעומדתאחר,מצדברם,
אתלהסבירעשויהאחרת,ראיהבהיעדרכאמור,אשר,לאימוץ,מזדמנתמסירהשל

מקצתם.אוכולם"העלומים",שלהיעלמותם

אלה:לשנייםאחריותעלאיפואמדברים,אנוואחריותאחראיםעלבדברנוג.
לקבורת-מכךוכתוצאהתינוקות,שלפטירתםעלאמתבזמןדיווחלאי-ראשית

קבוריםהיכןיודעיםשההוריםומבליההוריםבנוכחותשלאשנפטרוהתינוקות;

שנותרותינוקותלגבילאימוץמזדמנתלמסירההפתחלפתיחת-שניתהתינוקות:
הולם.דיווחהותרתוללאראוייםאיתורבצעדינקיטהללא-וזאת״עלומים״:

II..כיעולה,הוועדהלפנישהובאהחומרמןהמצטיירתהכוללתמהתמונהא
ובתקופתהמחנות)בתקופתהחוליםבבתיגםכמוהמחנות()בתקופתהתינוקותבבתי
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והקשרשנפטרותינוקות-ראשיתהבאים:המצביםלהיווצרהיועשוייםהמעברות(,
מבלילקבורה,מובאיםלהיותעשוייםהיוכלשהי,מסיבהנותקהוריהםלביןביניהם

בקבורהנוכחיםיהיושההוריםומבליבכלל()אואמתבזמןלהוריהםדווחשהדבר
זמןפרקבמשךאותםביקרולאשהוריהםתינוקות-שניתהקבר:מיקוםאתוידעו

ולכן-אותרולאוהוריהםחוליםבבתישהחלימוותינוקותהתינוקותבבתימשמעותי
ולהיותל״נטושים"להיחשבעשוייםהיו-למשפחותיהםלהחזירםהיהניתןלא

לאימוץ.מזדמנתלמסירהמועמדים

נוהליהיעדראלה:שנייםבשלדבר,שלבעיקרונגרמו,אלהקשותתוצאותב.
בבתישרוכזוהתינוקותלבין-חדשיםעולים-הוריםביןקשראבדןעלדיווח

משפחתולאיתורמרכזימוסדשלהקמתוואיחולים:בבתיאושפזואותינוקות
צריךכזה,מוסדחולים.בבתיואםתינוקותבבתיאםנותקביניהםשהקשרותינוקות

תינוקותלאיתורלתינוקות;המשפחותביןהקשרלשמירתהיתר:ביןלדאוג,היה

עדמהוריהםה״מנותקים"התינוקותולהחזקתנותק:ביניהםשהקשרומשפחות
אלאאחרתלמשפחהיימסרלאקשר""מנותקשתינוקבאופןמשפחותיהם,לאיתור

ופיקוח.בקרהתחת

תינוקותבבתיאם-לתינוקותההוריםביןהקשרלשמירתנוהליםקביעתאיג.

ולאיתורהקשראבדןעללדיווחמרכזימוסדשלוהיעדרו-חוליםבבתיואם
אמתבזמןלהוריםדיווחלאי-ראשיתדבר:שלבסופוה״אחראים״,הם״מנותקים״

תינוקות)בתיהמחנותבתקופתהןההורים(,בהיעדר)שנקברותינוקותשלפטירהעל
שללהיווצרותה-שניתחולים<;)בתיהמעברותבתקופתוהןחולים(ובתי

"עלומים".שלקיומםפשרלהסבירהעשויהלאימוץ",מזדמנתמסירהשלה״אפשרות

המחנותתקופתואחריות:אחראיםד.

כלליא.

תקופתלביןהמחנותתקופתביןיסודיהבדלקייםכאן,הנדוןבהקשר<1)
בבתיורוכזוהמשפחותמשליטתתינוקותהוצאוהמחנות,בתקופתהמעברות.
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רקונשמר,התקייםלתינוקותההוריםביןהקשרכאשרמחייבת(,)בהוראהתינוקות
לאשההוריםמקוםזה,דבריםממצבכתוצאהתינוקותיהם.אתביקרושההוריםבמידה
פטירתעללהםהודיעולאהתינוקות:בביתששהוהתינוקותעםקשרעלשמרו

שלהזמןפרקיוכאשרבקבורתם,מעורביםהיולאוהםכזאת(אירעה)אםתינוקות
-ולהימסר״נטוש״להפוךהתינוקהיהעשוימשמעותית,התמשכוביקוריםהיעדר

אחרת.למשפחה-מזדמנתבמסירה

ללאהמחנותבתקופתנעשההתינוקות,מביתחוליםבבתיתינוקותאשפוז(2)
התינוקותעםקשרעלשמרולאשההוריםבמקוםזה,דבריםבמצבההורים.מעורבות

נקברוואלהתינוקותשלפטירתםעלדיווחאמתבזמןאליהםהגיעלאהמאושפזים,
שתינוקותמקוםואילוקבריהם,היכןידעושאלהומבליההוריםשלמעורבותםללא

עשוייםהיולהם,להחזירםמנתעלההוריםאתלאתרהיהניתןולאהחלימושאושפזו
לענייןמכך,המשתמעכלעל-התינוקותבביתכמו-ל״נטושים״להפוךהתינוקות
זרות.למשפחותהמזדמנתמסירתםאפשרות

לתינוקותהוריםביןהקשרהבטחתב.

הקשורבכלקשהתמונהמציגעבודתה,במהלךהוועדהלפנישנפרשהחומר(1)
לביןחולים,בבתישאושפזואוהתינוקותבבתישרוכזוהתינוקותביןהקשרלהבטחת
־המחנותבתקופת-התינוקותעםהקשרלשמירתהאחריותכאמור,הוריהם.
לתקופהתינוקותבבתיביקוריםשנפסקוובמקוםהמשפחות:שכםעלבפועלהוטלה

-התינוקותביתסגלביזמת־כלשהומרכזיגורםידיעלננקטולאמשמעותית,
להוריהם.התינוקותביןהקשרולחידושהמשפחותלאיתורממששלצעדים

תינוקאושפזכאשרואילוהתינוקות.בביתששההבתינוקמדוברכאשרכך,(2)
כלשהיבאחריותנושאעצמואתהתינוקותביתסגלראהלא-חוליםבביתכזה

ומיזמתומטעמוקשרקייםלאואףהמאושפזים,לתינוקותההוריםביןהקשרלשמירת
שם.התינוקעםהקורותאחר

התינוקותמשפחותעםקשרלקיוםמחויביםעצמםראולאהחולים,בתיגם
לקבורה,הוריםזימנוולאפטירותעללהוריםישירותדיווחולאהםהמאושפזים.

לטיפולההתינוקנמסרהחזרתו(,>לשםאותרהלאומשפחתוהחליםשתינוקובמקום
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אתלאתרניתןשלא"נטוש"תינוקכאלאליו)שהתייחסההסוציאליתהעובדתשל

הוריו(.

היולאכאלה,שנעשובמקוםהחולים,ומבתיהתינוקותמבתילהוריםדיווחים<3)
הוריםכילספק,מקוםמותירהאינההמציאותתמונתיעילים.־בדיעבדכמסתבר-

הודעלאהתינוקותשלקבורתםומקוםשנפטרותינוקותיהםלקבורתזומנולארבים
ללאשנותרותינוקותעםהקשרלחידושנאותים,איתוראמצעיננקטולאוכילהם;

לאוהוריהםחוליםבבתישהחלימותינוקותהחזרתלשםאוהתינוקותבבתיביקורים
נמצאו.

האחראיםהגופיםג.

עלשהחליטוהגורמיםאתלראותישהמחנותבתקופתכזה,דבריםבמצב(1)
בהםשהחזיקווהגורמיםהסוכנות()הנהלתתינוקותבבתיהתינוקותשלהחזקתם

כנושאיםהתינוקות(לבתיוהאחראיםהמחנות)הנהלתהתינוקותבבתיבפועל
והןהתינוקותבבתיבהיותם)הןלהוריהםהתינוקותביןהקשרשמירתלאיבאחריות
באחריותכנושאיםאלהגורמיםלראותישמכך,יוצאוכפועלחולים(,בבתיבהיותם

שללעניינםוהןשנפטרוהתינוקותשללעניינםהןהקשר,שמירתאילתוצאות
מזדמנתלמסירהול״מועמדים"ל״נטושים"הפכוהקשרניתוקשבשלהתינוקות

זרות.למשפחות

פעילותו,בתחוםאחדכלהאמורים,הגורמיםהיוצריכיםזו,אחריותשלמכוחה
ומניעתלמשפחותיהם;התינוקותביןרציףקשרקיום-ראשיתאלה:שנייםלהבטיח

תיערךוקבורתותינוקשלפטירתועללמשפחהידווחלאשבומצב,שלהיווצרותו

אתלאתרתהא,אשרהסיבהתהאהקשר,ניתוקשלבמקרה-שניתבנוכחותם;שלא

עדלהחזקתםלדאוגחייםבתינוקותשמדוברובמקוםנותק,עמםשהקשרהמשפחות
משפחתם.עםהקשרלחידוש

מןזה,בהקשרהנובעת,הפורמליתהחובהלצדלפחות,המחנותבתקופת(2)

שאושפזוואלה-התינוקותלבתיתינוקותיהםאתלמסורחויבושההוריםהעובדה
קשרשמירתשלהאנושיתהחובהעומדת-ההוריםמעורבותללאחוליםבבתימשם
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חסריההוריםלביןהאמורים,הגורמיםשלבשליטתםשהיוישעחסריתינוקותבין
תינוקותיהם.עםקשרולקייםלהבטיחתקופהבאותהמסוגליםהיושלאהאונים,

בבתיהתינוקותלהחזקתהאחראיםהמחנות,בתקופתשנוצרהבמציאות
להבטיח-ראשיתפנים:כפולתאנושיתחובהולהוריהםלתינוקותחבוהתינוקות,

מבתיואושפזוהתינוקותבבתישרוכזולתינוקות,הוריםביןקשרשלקיומו
אבדןעללדיווחמרכזימוסדלהקים-עיקרוהוא־שניתחולים:בביתהתינוקות

נותק.ביניהםשהקשרותינוקותהוריםולאיתורלתינוקותההוריםביןקשר

היוחייבים-1949בשנתכברהנצוואלו־ההיעלמותתופעתשלניצניה(3)
עלולהעמידםהעוליםשללקליטתםאחראיםשהיוהסוכנותהנהלתגורמיאתלהזעיק
בעודהלהדבירהמנתעללהורים,ההיעלמותבתופעתשורשבטיפולהמידיהצורך
באיבה.

קשרקיוםלהבטיחהיהצריךהתינוקותבבתישהוחזקולתינוקותהקשורבכל
עלאמתבזמןידווחוהמשפחות-גיסאשמחדבאופן:משפחותיהם,לביןבינםרציף

ביקוריםשלממושכתהפסקהשלבמקרה-גיסאמאידךוקבורה:פטירהמחלה,
אלאכ״נטוש"בתינוקיטופלולאתינוקםלביןבינםהקשרויחודשיאותרוההורים
מרכזי.גוףשלובקרהפיקוחתחת

-ראשיתחולים:בביתלאשפוזהתינוקותמביתתינוקהוצאתשלבמקריםואילו
לדווחיהיהשניתןבאופןהתינוק,אחרורצוףצמודמעקבקיוםלהבטיחהיהצריך

להקמתולדאוג-שניתמעורבותם;אתהמחייבאירועכלעלאמת,בזמןלהורים,
להוריושהחליםתינוקלהחזירניתןשלאבמקוםהמשפחותלאיתורמרכזיגוףשל
ולזמנםפטירהעללהוריםלדווחלהבדיל,או,ביניהם,הקשרניתוקבשל

לקבורה.

הגופיםכאשרהתינוקות,בתישלהמקומילסגלזהבהקשרבטרוניהלבואקשה(4)
היהשצריךאתמצידםעשוילאהסוכנות,בהנהלתהעוליםקליטתעלהממונים
ההיעלמות.תופעתניצנישהופיעולאחרלאוגםמלכתחילהלאזה,בהקשרלהיעשות

בתיהנהלותאלזהבהקשרבטרוניהלבואאפשרי,בלתילאאםיותר,עודוקשה
לחולים.רפואיטיפולבמתןוהתמקדולעייפהעמוסיםהיואשרהחולים,

283



המעברותתקופתואחריות:אחראים.2

מבתיבהיעלמות-בעיקרה-מדברתזובתקופהלהוריםההיעלמותתופעתא.
מעורביםבתינוקות,מחזיקים-המחנותמתקופתלהבדיל-ההוריםכאשרחולים,

עמו.קשרעללשמורולצורךהתינוקשללמיקומוומודעיםבאשפוז

-המעברותבתקופתוהןהמחנותבתקופתהן־עצמוראהלאהחוליםבתי
שללזהותוהקשורובכלמשפחותיהם,לביןהתינוקותביןהקשרלשמירתאחראי
התינוקקבלתעםלושנמסרבמידעהסתפק־משפחתומגוריולמקוםהתינוק

לאהאמורהמידעכאשרהמחנות,בתקופתכמוזובתקופהגםכינראה,לאשפוז.
-בקבורהנוכחיםלהיותולזמנםתינוקפטירתעללהוריםלדווחמנתעלהספיק
נמצאשלאאף־ונראהההוריםנוכחותוללאלהוריםדיווחללאהתינוקנקבר
שהחליםתינוקלהחזירכדיהאמורבמידעהיהלאכאשרכי-מוחשימקרהזהלעניין

כתינוקהסוציאליתהעובדתשלולאחריותהלטיפולההתינוקנמסרלמשפחתו,

"נטוש".

מוסדחסרהיההמעברות,בתקופתגםהמחנותבתקופתכמוזה,דבריםבמצבב.
משפחותביןרציפים■ותקשורתקשרשלקיומולהבטיח-ראשיתשבכוחו:מרכזי,

בנסיבותומשפחות,תינוקותלאתר-שניתמאושפזים:תינוקותלביןעוליםשל

להחזירלהבדיל,או,לקבורההוריםלזמןכן,עלניתן,ולאנותקביניהםשהקשר
למשפחתו.שהחליםתינוק

-המעברותבתקופתכאמורולדיווחלאיתורמרכזימוסדשללהיעדרוהאחריותג.
קליטתעלבשעתומופקדיםשהיוהגורמיםעלמוטלת-כךבשלשנגרמוולתוצאות

נשאו.שבההקליטהמטלתמכוח-וזאתהעולים:

למסירהבאחריותמעורבותהסוציאליות:העובדות.3
לאימוץמזדמנת

הן-ממשפחותיהםקשר״״מנותקישנותרותינוקותכימלמד,החקירהחומרא.
הסוציאליותהעובדותשללטיפולןהועברו-החוליםבבתיוהןהתינוקותבבתי
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איתורצעדיכלשהו,גורםמטעםלכן,קודםשננקטומבליוזאת"נטושים";כתינוקות
אחרמעקביותרמאוחרמאפשרשהיהמרכזי)דברלמוסדדווחשהדברומבליממשיים
התינוק(.שלגורלו

המקומיות,הסוציאליותשהעובדותאומרת,החקירהמחומרהמצטיירתהתמונה
החזרתעלהמופקדיםוסגלהתינוקותביתסגלשלה״ניתוק"קביעתאתאימצו

אתוראולשנותה,ביכולתןשאיןמציאותכמשקפתהחולים,בבתילהוריהםמחלימים
פורמליתשנותרלתינוק-לשיטתןמיטיב־חלופיסידורבמציאתתפקידןעיקר

בביתואםארוכה(תקופהבמשךביקוריםהיעדר)בשלתינוקותבביתאם"נטוש",
החלמה(.לאחרהחזרהלשםהמשפחהאיתוראי)בשלחולים

המעשחוסרעםהסוציאליותהעובדותבשעתוהשלימומדועהיום,לבררקשהב.
הקשרלשמירתהקשורבכלתימן,עולישללקליטתםבאחריותשנשאוהגופיםשגילו
הקשראבדןשלבמקריםוהתינוקותההוריםולאיתורלמשפחותיהםהתינוקותבין

מסירהשלבדרךבחרואלאזה,בענייןזעקהקולבשעתוהקימולאומדועביניהם,

כינותנת,הדעתלאימוץ(.תינוקותנמסרואכןשבהםמקרים)באותםלאימוץמזדמנת
בבתיה״נטישה"למסקנתבסיסאזשימשהואשר-בשעתוקיימתשהייתהבמציאות
העושיםהגורמיםכיהסוציאליות,העובדותסברו־החוליםובבתיהתינוקות
ביןהקשרוחידושהאיתורלענייןלהיעשותהיהשניתןכלעשוהקליטה,במלאכת
שנותרוהתינוקותטובתלהבטחתכן,עלמצטמצמת,חובתןוכילתינוקות,ההורים
זרות.במשפחותעבורםחלופי""סידורמציאתידיעל"נטושים",בפועל

סיכוםואחריות:אחראים.4

התופעהלהתפתחותהקליטהגופיהתייחסותא.

העלייהלקליטתהאחראיםהגופיםשגילוהזלזולעללהצביענוטיםוטובים,רבים
הלכה-התייחסושבההנפשלשוויוןכסיבההתימנית,העדהבניהעוליםכלפי

ההוריםשללכאבםלכאורה,שגילוהאכפתיותולאיההיעלמות,לתופעת-למעשה
ל״תיקוךבכפוףזאתאךלחלוטין,זועמדהלשלולקשהלהם.אבדושתינוקותיהם
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שולחןעלהונחבארץהיעלמותםשענייןהתינוקותמןשכשלישהעובדה,מןהמתחייב
היעדרכי-לפחותלכאורה-מלמדתזועובדהאחרות.עדותבניהינםהוועדה,

התימניתהעדהכלפימכווןהיהלאהתינוקותשלהיעלמותםבסוגייתהנאותהטיפול

התופעה.שלמהתרחשותההעיקריתהנפגעתהייתהזושעדהאףדווקא;

הקליטה,הליכיאתשאפיינוהקשהוהבעייתיותהמצוקההלחץ,אףשעלדומה

ברעיונותוהסתפקות-הולמיםואיתורבקרהפיקוח,באמצעיהנקיטהאימשקפת
שניתןהנמוךהמיקוםאת-התינוקותלגוףזיהויאצעדותהצמדתשלעקרים

קליטתעלמופקדיםשהיואלהשלהעדיפותבסדרילהורים,ההיעלמותלתופעת

העולים.

בתופעההטיפולכישלוןב.

שללקליטתהאחראיםשהיוהגופיםהוועדה,לשיטתלעיל,האמורמןכמתחייב(1)
המשפחות,כלפיחובתםידייצאולא-המדינהקוםעםלארץשעלתה-תימןיהדות

התינוקותבבתישרוכזוהתינוקותעםרציףקשרעללשמורמסוגלותהיושלא

ובתקופתהמחנות)בתקופתחוליםבבתישאושפזואלהועםהמחנות()בתקופת

ובראשית1949שנתבשלהי-ההיעלמותתופעתשלניצניהמשנתגלוהמעברות(.

שיהאומנגנוניםהסדריםלקבועהאמורים,הגופיםשלמחובתםזההיה-1950שנת

מוסדולהקיםלתינוקות,הוריםביןקשר""ניתוקשלמצביםעםלהתמודדבכוחם
תקשורת־דיווחשלקיומהלהבטיחהיהצריךכזה,מוסדולאיתור.לדיווחמרכזי

במקוםלתינוקות,הוריםביןקשרשלוחידושופטירה,במקריאמתבזמןלמשפחות

ואםתינוקותבבתי)אםל״נטוש"תינוקשלהפיכתומניעתלשםהחידוששנדרש
חולים(.בבתי

בשניים:בעיקרהנעוצהלהורים,ההיעלמותתופעתדברים,שלסיכומם(2)
-חוליםבבתיאושפזואותינוקותבבתישהוחזקו-התינוקותביןהקשרבאבדן
שזהבמקוםהקשרלחידושלשמו,ראויואיתורדיווחמנגנוןובהיעדרהוריהם,לבין

פטירהעלאמתבזמןדיווחמנעוולאתר,לדווחהיכולתואיהקשר,אבדןנדרש.

)לצורכיתינוקותבבתיביקוריםללאשנותרותינוקותשלהוריםואיתורוקבורה;
נמצאולאוהוריהםחוליםבבתישהחלימותינוקותשלאוביניהם(הקשרחידוש

למשפחות(.החזרה)לצורכי
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האחראיםהם-והדיווחהאיתוריכולתולאיהקשרלהיעדרהאחראים
"נעלמו"לאהתינוקותלהוריהם.התינוקותשלהיעלמותםתופעתשללהיווצרותה

-המצוי-שהמידעכךבשל״להוריהם״,נעלמוהםגורלם.עלתיעודלהותירמבלי
והיעדרהתינוקותלביןבינםהקשראבדןבשללהורים,במועדהגיעלאגורלם,בדבר

נדרש.שזהבמקוםוהוריםתינוקותלאיתורמוסד

התופעהבבסיסהעומדלכשלהרקעג.

הרלוונטיות,בשניםששררההמציאותתמונתאתלשכוחאיןזאת,עםיחד(1)
דומהמספרלקליטתאיש600כ־ססס,שמנהיישובידיעלשנעשהאדירקליטהמאמץ
עושההיישובכאשרזאת,כל.חסרירובם-שניםכשלושבמשך-חדשיםעוליםשל

שכניהעםהכבדההדמיםמערכתבשלהיעצמאית,מדינהבנייתשלראשוניםצעדים
שלהטכנולוגיהרמתכאשרוהכול,הורמה,מלחמתנולדה,שזההמדינה,עלשהכריזו

והמעקבהתיעודהתקשורת,התחבורה,בתחומיבמיוחדמדוברכאשר־שניםאותן
כיום.לנוהמוכרתמזואור,שנותמרחקרחוקההייתה-

כ״כשלהיוםשנראהמהשלבדיעבד,לבחינההראויההאספקלריהזוהי(2)
לארץשעלתהתימןיהדותשלבקליטתהבשעתושטיפלוהרשויות,שלמינהלי"
הקשורבכל־כולםהעוליםבקליטתשמתבררוכפי-נשרים״כנפי״עלבמבצע
בבתיששוכנותינוקות,ביןהקשרלשמירתהקשורבכל-ראשיתאלה:לשניים
חוליםבבתיושאושפזוובריאותם(שלומםאתשיבטיחשיכוןהיעדר)בשלתינוקות
הקשורבכל-שניתמשפחותיהם:לביןבריאותם(,ממצבשהתחייברפואי)לטיפול
להורים",ה״היעלמותתופעתשלהתפתחותהלמניעתראוייםבצעדיםלנקיטה
שמירתמנגנוניבהיעדרדבר,שלבעיקרו-בהרחבהזהבדו״חכמוסבר-הנעוצה

ואיתור.דיווחקשר,
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רביעיחלק

תמציתיריכוזומסקנות:ממצאיםמטלות,





פתיחההערות

הרביעיהחלקשלתכליתו.1

פיענוחבבסיסהעומדיםהמרכזייםהממצאים-ראשיתבתמצית:יוצגוזהבחלקא.
מבירורהמתחייבותהמרכזיותהמסקנות-שניתשנעלמו:התינוקותשלגורלם
שהובאהכוללהמידעשלעיבודורקעעל-והכולהממסדית״.ה״חטיפהשלהטענה
הדו״ח.שלהראשוניםהחלקיםבשלושתבהרחבהכמפורטהוועדה,לפני

הראשוניםהחלקיםבשלושתהמפורטהדו״חתמציתאתהמציגחלקהיותובשלב.
המלא.הדו״חמפרקיונפרדעצמאיסימוןפרקיויישאו

החקירהמשימת.11

בשניםתימןילדישלהיעלמותםבחקירתמדברתהוועדהשלהמינויכתבלשוןא.

משימות:לשתימחויבתעצמהאתהוועדהראתהזה,נוסחשלמכוחו.1954-1948
ועלהתינוקותשלהיעלמותםתופעתשלהתרחשותהנסיבותאתלחקור-האחת
המתלוננותהמשפחותבנישמעליםהממסדיתהחטיפהטענתאתלבחוןזהרקע

לחשוף,-השנייההציבורי(;המישור)להלן:תינוקותיהםשללהיעלמותםכ״הסבר״
עלמתלונניםשהוריהםמהתינוקותאחדכלשלבגורלועלהמהשניתן,ככל

הפרטני(.המישור)להלן:"היעלמם"

ובוגופוהדו״חאתמציג־אחדספרספרים:שניהדו״חכוללזה,דבריםבמצבב.
מסירהשלהאפשרותובחינתהממסדיתהחטיפהבטענתדיוןמסקנות,ממצאים,

המכתביםמקבץאתכולל־לדו״חנספחהמהווה-שניספרלאימוץ:מזדמנת
אחתלכלש״נעלם"התינוקשלקורותיובדברלמשפחות,שנשלחו<800>כ־האישיים

מהן.
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ראשליושבהעליון,המשפטביתלנשיאהמדינה,לנשיאיימסרלדו״חהנספחג.

הנספחשלנוספיםעותקיםהיהודית.הסוכנותראשוליושבהממשלהלראשהכנסת,

והרווחההעבודההבריאות,הפנים,המשפטים,לשרישיישלחולדו״חות*יצורפו
האוניברסיטהשלהלאומיהספריםלביתשיישלחולדו״חותוכןבענייןהנוגעים

בישראל,מהאוניברסיטאותאחתכלשלהמרכזיותלספריותבירושלים,העברית

למשפטיםהמכללותושלבאוניברסיטאותלמשפטיםהפקולטותשללספריות

מרתימן)באמצעותילדישלהיעלמותםבפרשתהמטפלתהציבוריתולוועדהבישראל

העין(.ראשעירייתראשיוסף,

מזדמנתמסירהאוממסדיתחטיפה"היעלמות":.111
לאימוץ

שתינוקותהעובדהאתכאן,הנדוןבהקשרמשקפת,"היעלמות",התיבה(1)א.

חזרולאהרשות,לעובדיאוחוליםלבתיאותינוקותלבתיהוריהםידיעלשנמסרו

אליהם.

-בספקמוטלתאינההבסיסיתגרסתםוכנותכנותםאשר-ההוריםמבחינת
הםמכוניםכן,ועלתעלומהבבחינתנשאראליהם,חזרושלאהתינוקותשלגורלם

ההורים.שלמבטםומנקודתלהוריםאיפוא,היא,ה״היעלמות""נעדרים".בפיהם

שהיאלהורים,"הסובייקטיבית"ההיעלמותתופעתביןכן,עללהבחין,יש<2)

למספרלפחות,מתקרבהיקפהואשרהוועדהעלהוטלהחקירתהשמשימתהתופעה

ענייןלביןהוועדה,לפניהמשפחותידיעלהונחשעניינםה״נעדרים"שלהכולל
תוםלאחרגם"עלומים"שנותרותינוקות,אותםשל"האובייקטיבי"היעלמותם

להוריהם"."שנעלמוהתינוקותשלבגורלםהוועדהחקירת

כופרים-כ״נעדרים״להםשנעלמוהתינוקותאתהרואים-ההורים(1)ב.

היא,התימניתהעדהופרנסיההוריםטענתפטירתם.עלהמעידהתיעודבאמינות

שלבמסגרתהובמאורגן,במכווןלאימוץונמסרונחטפוה״נעדרים"שהתינוקות
רבקשרבמסגרתהממסדאנשיידיעלשבוצעהחטיפהלאמור:ממסדית","חטיפה

ממסדית"(."חטיפהזה:)בדו״חהממסדראשידעתעלמשתתפים,

הוועדה.שלאחרתלהחלטהבכפוףזאת*
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עלהמעידבתיעודמלאאמוןהוועדהנותנתההורים,שלזועמדהכנגד(2)
ה״היעלמות"שלהיקפהמצומצםאובייקטיבית,כן,עלאשר"נעדרים".שלפטירתם

-בלבדאלהולגבי-אלהלגביעלום.נותרשגורלםתינוקותלאותםורקאך
באורחלאימוץשנמסרולאפשרותפתחהוועדה,לפנישהובאהחומרמןמצטייר
-המקומיותהסוציאליותהעובדותבאמצעותככלל,-ופרטנינקודתימזדמן,
לאימוץ".מזדמנת"מסירההוועדהבפיהקרויהבתבנית

בסיסייםנתונים.1¥

תינוקות800שלהיעלמותםענייןהונחהנוכחיתהוועדהשולחןעל(1)א.
חוזרים(,339ו־מקוריים406)מתוכם:תינוקות745בהם:להוריהם״,ש״נעלמו
-״תינוקות״35ו־בחאשד;להוריםשנעלמותינוקות20בארץ:להוריםשנעלמו
שלהתינוקותשלהיעלמותםלפרשתקשוריםשהםהמאמינים-כמובןשהתבגרו

כאשר,התימנית.העדהבניאינםכשלישהאמוריםהתינוקות745מתוךתימן.עולי
שבהןלאלהדומותבנסיבות-אחרותעדותבניעולים-להוריהםנעלמובעיקרון,
תימן.עולישלהתינוקותלהוריהםנעלמו

היעלמותםענייןהונח-ושלגיוב״מ-הקודמותהוועדותשתישלשולחנןעל(2)
לבירורהנוכחיתלוועדהפניותהיומתוכם339לגביכאשרתינוקות;641של

חוזר.

של-להוריהם-היעלמותםבדברתלונותהוועדותלשלושתהוגשוהכולבסך(3)
פרשתשלהיקפהזהוהוועדהמבחינתבחאשד.תינוקות20ו־בארץתינוקות1,033

החקירה.נושאה״היעלמות"

היקףאת-היתרבין-הממחישותטבלאותקובץצורףהדו״חשלזהלחלקב.
ועדתתימן:ילדישלהיעלמותםבפרשתשדנוהוועדותשלושתשלפעילותן

הנוכחיתוהוועדהשלגי(;מ׳השופטשלגי)בראשותועדתבהלול־מינקובסקי)וב״מ<;
.4עד1מס׳טבלאותראהכהן־קדמי(.)ועדת
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תזכורת¥.

ישהמרכזיים.והמסקנותהממצאיםעיקריאתבלבדבתמציתמציגזהחלקכאמור,

הדו״ח,שלהראשוניםהחלקיםבשלושתהמצויהפירוטרקעעלזהחלקלקרוא

החטיפהבטענתבהרחבההדןהשלישי,בחלקהמצויהפירוטרקעעלובמיוחד

הממסדית.
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ראשוןפרק

הפרטניבמישורוהמסקנותהממצאיםתמצית

פתיחההערות

I.התינוקות,שלהאישיגורלםלבירורהמתייחסיםהממצאיםעיקרייוצגוזהבפרק
הוועדה(.שולחןעלהונחעניינם)ואשרלהוריהםשנעלמו

II.,המתחלקיםתינוקות,800שלגורלםבירורהונחהוועדהשולחןשעללהזכיר

להוריהםשנעלמותינוקות20בארץ;להוריהםשנעלמותינוקות745קבוצות:לשלוש

הטוענים-מאומציםושאינםמאומצים-שהתבגרו״תינוקות״35ו־שבעדן;בחאשד
תימן.עולישלה״חטופים"התינוקותביןנמניםשהםלהניח,בסיסלהםשיש

הוועדה(לפניהובא)ועניינםבארץשנעלמותינוקותו.

שנפטרותינוקותא.

התינוקות,745מתוךכיהוא,זה,בתחוםהוועדהשקבעההמרכזיהממצא(1)
נמצאהוועדה,שולחןעלתלונותהונחובארץלמשפחותיהםל״היעלמותם"שבקשר
משוערגילויישאחדתינוקלגביתינוקות,711שלפטירתםעלהמעידאמיןתיעוד
שאיןלאמור,עלום,נותרזואוכלוסייהשלהנותריםהתינוקות33שלגורלםואילו

"היעלמו"תעלומתלפיענוחחוטקצהעללהצביעכדיהוועדהלפנישהובאבחומר

ו״עלומים"(."עלום"זה:בדו״ח)להלן,להוריומהםאחדכלשל

-האמוריםהתינוקות711מ־אחדכלשלפטירתועלהמעידהתיעודפרטי(2)
הוועדהחוקריידיעלפוענחשעניינםהקודמות,הוועדותמעלומיהתינוקות43ו־
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לצדלדו״ח.בנספחוקובצולמשפחותשנשלחוהאישייםבמכתביםמצויים-הנוכחית
פרטיםהאישייםבמכתביםמצויניםהוועדה,שלהממצאבבסיסהעומדהתיעודפירוט

ובדברהמוותסיבתבדברלפטירתו,עוברשנפטרהתינוקשלבריאותומצבבדבר
לפנישהובאהחומרמןמתחייביםכאלהשפרטים>ככלהתינוקשלקבורתומיקום

הוועדה(.

הקבורהומיקוםהמוותסיבותב.

שנמצאהקודמותהוועדותעלומיהתינוקות43ו־-האמוריםהתינוקות711(1)
מבוטללאחלקאשרשונות,ממחלותנפטרו-פטירתםעלהמעידתיעודבעניינם

מצבשלתולדההיה-ארצהלעלייתםובסמוךהמחנותבתקופתבמיוחד-מהן
מעוגןשנפטרו,התינוקותמרביתלגביהאישיים.במכתביםכמפורטרעוע,בריאות
הממצאמתחייבהאחריםלגביכאשרואמין,ישירראשוניבתיעודהפטירהממצא

והתיעודהרישוםפרטישלמשולבתמתשתית-נאותהודאותברמת-כמסקנה
האישיים.במכתביםהמצוינים

מיקוםהדו״ח,שלושישהועשריםעשרחמישהבפרקיםבהרחבהכמפורט(2)

עלוזאת,מדויקת,לקביעהכיוםניתןאינושנפטרו,התינוקותמביןחלקשלקבורתם
חוקריידיעלשאותרוקדישאחברותרשומותפיעל"ידוע",הואשבעיקרוןאף

הוועדה.

הן:זהדבריםלמצבהמרכזיותהסיבות

תינוקותבבתישנפטרותינוקותקבורתרבים,שבמקריםכך,בשל-ראשית
הוצבולאשככללכך,בשל-שניתההורים:בנוכחותשלאנעשתהחולים,ובבתי
חברהבאחריותאינםשהדבריםבכךבהתחשבשנפטרו,התינוקותקברותעלמצבות
מרביתשללקויהתחזוקהבשל-עיקרשהואונראה-שלישיתכהיום:אזקדישא,

הרשומותושימורעריכתדרכישנפטרו)לרבות:התינוקותנקברושבהםהקברותבתי
הרלוונטיות(.
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הפטירהממצאיבבסיסהעומדהתיעודשלהראייתימשקלוג.

-והמשניהראשוניבתיעודשהרישומיםהיאהוועדהשלהמוצאנקודת(1)
ממצאימבוססיםשעליהם-השלישישבחלקושנייםשלושיםבפרקכמשמעותו
הממצאים.לביסוסמוצקהראייתיתתשתיתמהוויםהפטירה,

רישומיםמשקף-הממצאיםבבסיסככלל,העומד,והוא-הראשוניהתיעוד
באלאכאשרהרושמים;שלהפעילותשגרתבמסגרתאמת,בזמןשנעשומקוריים,

בוהרשומיםהפרטיםאמיתותאתבספקהמעמידראיהשלשמץהוועדהלפני
שלמקוריותרשומותכולל:זההרושם(,.תיעודשלהאישיתבידיעתושהיו)פרטים

וכיוצ״ב(;פתולוגימכוןיומניחולים,גיליונותקבלה,יומני)לרבותחוליםבתי
קבורה(;ורישיונותקבורהיומני)לרבותקדישאחברותשלמקוריותרשומות
-לחקירהרלוונטי-טיפולפרטיהמשקפיםומוסדות,גופיםשלמקוריותרשומות
בבתישהייהמימוןבדברוהתכתבותרישומים)לרבותמשפחותיהםובבניבעולים

-הראשוניבתיעודהרישוםפרטיאמיתותאתבספקהמעמידהראיהבהיעדרחולים(.
המציאות.אתנאמנהכמשקףזהתיעודלראותיש

ידיעתופיעללאלאמור,דיווח,פיעלשנערךתיעודהינוהמשני,התיעוד
לוידועיםהיושהפרטיםממישקיבלהודעהפיעלאלאהרישום,עורךשלהאישית
מבוססיםאלה)כאשרוהפניםהבריאותבמשרדיופטירותלידותרישומיכגון:אישית,

גביעלאישייםבפרטים"שינויים"בדבררישומיםחוק(:פיעלמקורייםדיווחיםעל
זה,תיעודגםוכיוצ״ב.לרושם(:שהגיעדיווחעלמבוססיםאלה)כאשרעולהתעודות
המציאות.אתכמשקףנראהבספק,תוכנואמיתותלהעמדתטעםבהיעדר

תכנםאמיתותאתבספקהמעמידהכלשהי,ראיההוועדהלפניהובאהמשלא(2)
הראייתיהמשקלמלואאתלהםלתתיש-ומשנייםראשוניים-אלהרישומיםשל

ממצאיםלקביעתמספיקבסיסבהםלמצואשלאטעםואיןמתוכנם;המתחייב

עשריםושישה,עשריםוארבעה,עשריםבפרקיםבהרחבהכמפורטמסקנות.ולהסקת

שלאמיתותםכנגדשהועלוהטענותכלהדו״ח,שלושנייםושלושיםושבעה
-בעקיפיןאובמישרין-ומסקנותיהממצאיהאתהוועדהסמכהשעליהםהרישומים

ונדחו.נדונונבחנו,

לפניהובאלאכי-האחדאלה:שנייםראוייםזהבהקשרמיוחדתלהדגשה
תינוקשלפטירתועלברשותההמצויהתיעודמעידשבואחדמקרהאףהוועדה
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המוצגותסיביליה,וחייםכהןיוסףפרשיותכי-השנינפטר;לאשהתינוקוהתברר
המכרסםדברבהןנמצאולאנבדקוהתיעוד,שלאמינותוחוסראתכמוכיחות
חייםולפרשייתזיוף;במעשהכנעוצהנתגלתה־כהןיוסףפרשייתהתיעוד:באמינות

ותשעה(.עשריםפרק)ראהבמציאותאחיזהשלשמץאין-סיביליה

התושביםבמרשםנמצאונתוניםשבמקריםהעובדה,מןמתעלמתלאהוועדה(3)

כאילופניהם,עלהמעידים,רישומיםכשלצידםאדם,שלפטירתובדבררישומים

מפורטהסברישנוכאלהמביכיםרישומיםשללקיומםהארץ.את-עזבאדםאותו
בדברספקותלהעמידכדיבהםאיןהדו"ח(,שלושנייםשלושיםבפרקואמין)כמפורט

מינהליים.ותקלהכשלשלבאספקלריהלראותםוישהרישומיםכללשלאמינותם

-ראשיתאלה:בשלושהבעיקר-לבררהיהשניתןככל-נעוץזהכשל
התושבים(:למרשםוממנוהפניםלמשרד)בשעתוהדיווחנוהלישלכושלביישום
ממוחשב:לרישוםממוכןרישוםדרךידנימרישוםהמורכביםב״מעברים"-שנית

אילתיאור"אומללה"רישוםבנוסחתבשימוש-לענייננועיקרוהוא-שלישית

להיות"חדל)נרשםהשישיםשנותשלהאוכלוסיןמפקדבמהלךתושבשלהתפקדותו

אתפשוטהבלשוןלצייןבמקוםדומה:במשמעותביטוייםאו"עזב"אותושב"

נפקד(.לאכןועלהפוקדיםידיעלנמצאלאשהתושבהעובדה

מתימןהעוליםשלבריאותםמצבד.

העוליםשלבמיוחדהקשהבריאותםלמצבכאןלתתישמיוחדתלבתשומת(1)
הדו״ח.בגוףכמפורטוהילדים.התינוקותשלהקשהבריאותםלמצבובעיקרמתימן,

עולישלהעלאתםאתבשעתוזירזומשפחותיהםהעוליםשלהקשהבריאותםמצב
לשהייתםהראשונהבתקופהלפחותאותותיו,אתשנתןהדבריםומטבעארצה,תימן

תקופה.אותהשלהגבוההתינוקותתמותתבשיעורבארץ,העוליםשל

התינוקותתמותתשיעורהוועדה,לפנישהובאוהסטטיסטייםהנתוניםפיעל(2)

תימןעולישלעלייתםלקליטתהראשונותבשניםהגיעתינוקות()לאלףשנהגילעד

-1952ובשנת39.20ל־1951בשנת,46.22ל־1950בשנת,51.71ל־1949בשנת
תינוקות.29.22עלהשיעורעמד1947בשנתכאשר;38.7ל־
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העבריתהאוניברסיטהשללרפואההספרביתמטעםזהבנושאשנכתבבדו״ח
ברבעבולטתהתינוקותפטירותבמספרהגדולה"העלייההיתר:ביןנאמר,בירושלים
הכולליםוהדרום׳ו׳יהודה׳השרון׳באזוריםכולהכמעטמתבטאת,1949שלהאחרון

הגדולההעלייהתקופהבאותההגיעהשאליהםשמרועיןהעיןראשהעוליםבתיאת
מתימן".

לאימוץמזדמנתומסירה-ממסדיתחטיפההתופעה:היקףה.

המדברת-הממסדיתהחטיפהטענתהשלישי,בחלקבהרחבהשמוצגכפי(1)
קשרבמסגרתאשכנזיות,למשפחותלאימוץומסירתםהנעדריםשלמרביתםבחטיפת

הוועדהידיעלנדחתה-הממסדראשידעתועלהממסדאנשישלמשתתפיםרב
וכול.מכול

שתינוקותהאפשרות:הוועדהלפנישהובאהכוללהחומרמןמצטיירתמנגד,

ותינוקותהמחנות()בתקופתתינוקותבבתימהוריהםקשר""מנותקישנותרו
להחזירםדרךנמצאהולאוהמעברות(המחנות)בתקופתחוליםבבתישהחלימו
-ופרטניתנקודתיתנמסרו,ההורים(,שלבאיתורםקשייםבשלכלל)בדרךלהוריהם

באמצעותאחרות,למשפחות-ראוייםקשרוחידושאיתורמאמציעשייתללא
שלאפשרותזהבדו״חהמכונה-זואפשרותהמקומיות.הסוציאליותהעובדות
"עלום",נותרשגורלםלתינוקותורקאךמתייחסת-לאימוץ״מזדמנת״מסירה
הכול)ובסךהנוכחיתהוועדהשולחןעלהונחשעניינםמאלהתינוקות33ל־לאמור

שלושתידיעלנבחןבארץהיעלמותםשענייןהתינוקות1,033מכללתינוקות56ל־
הוועדות(.

)עדארצהעלייתםלמועדבסמוךנפטרו140כ־שנפטרו,התינוקות711מתוך
הראשוןהחודשבמהלךנפטרו100מ־למעלהמתוכםכאשרעלייתם(,מיוםחודשיים
לעלייתם.

הפחתתלאחרקרי,-האובייקטיביתההיעלמותתופעתהיקףזה:דבריםבמצב(2)
ולגביהםעלום,נותרשגורלםהתינוקותלמספרמצטמצם-שנפטרוהתינוקותמספר
ביתריוצגזה,)ענייןלאימוץמזדמנתמסירהשלהאפשרותקיימת-לגביהםורק-

הנוכחי(.החלקשלהשניבפרקפירוט
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עלומיםשנותרותינוקותו.

נותרוהוועדהלפניהובאושעניינםבארץלהוריהםשנעלמומאלותינוקות33(1)
כןגורלם.עלללמדכדיהוועדהלפנישנפרשבחומרנמצאשלאזהבמובן"עלומים",

בסךהקודמות.הוועדותשתיידיעלנבחןשעניינםתינוקות23עוד״עלומים״נותרו

עלומים.תינוקות56בארץ,נותרוהכול

המזדמנתהמסירהאפשרותשל-כאמורוהנקודתיהמצומצם-קיומהלנוכח<2>
שלוהשלישיהראשוןבחלקים)כמפורטמהוריהםקשרמנותקיתינוקותשללאימוץ

מקוםלהותירכדיהעלומים,התינוקותשלגורלםבדברראיותבהיעדרדיהדו״ח(,

שלמימושהבמסגרתזרותלמשפחותנמסרו-חלקםאוכולם-אלושתינוקותלכך

לאימוץ".מזדמנת"מסירהשלהאמורההאפשרות

נקראו-עלומיםתינוקותנותרוהחקירהמאמציאףשעללאחר-זהרקעעל<3>

אלה)לרבותזרותבמשפחותושגדלותימניתשחזותםאלההתקשורתכליבאמצעות

לסיועהקריאההצער,למרבהברם,הוועדה.עםקשרליצורזה<בענייןמידעשלהם

החקירה.לקידוםממששלתרומההניבהלאזה,בהקשרהציבורמן

תינוקות(33הכול)בסךהוועדהעלומיקבוצתהתפלגותשלסטטיסטיתתמונה<4)
(.7מס׳טבלה)ראהזהלחלקהמצורףהטבלאותבקובץמצויה

-1948)המחנותבתקופתנעלמומהעלומים29כילכך,מיוחדתלבתשומת
היעלמותםמקוםוכימשנה,פחותבניבהיותםנעלמוהתינוקותמרביתכי(,1951

מסירהשלהאפשרותעםאחדבקנהעוליםאלה,נתוניםחולים.ביתהואהעיקרי

הוריהם.עםקשרשאיבדובתינוקותהמדברתלאימוץ,מזדמנת
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בחאשדשנעלמותינוקות.2

שנפטרותינוקותא.

שולחןעלהונחהיעלמותםענייןואשרבחאשדלהוריהםשנעלמוהתינוקות20מבין
שלגורלםואילוהגו׳ינט,בארכיוןשנמצאהנפטרים,ברשימתכלולים־7הוועדה:

עלום.נותר-האחריםהתינוקות13

בחאשדפטירהעלהמעידהתיעודב.

"עלהאוויר,בדרךלארץתימןיהדותהעלאתלמבצעבאחריותנשאהגו׳ינט,(1)
במחנהשרוכזוהעוליםאלפישללהחזקתםאחראי,היההיתרוביןנשרים";כנפי
דיווחהמשקפות־שנמצאוהנפטריםרשימותארצה.המראתםלקראתשבעדןהאשד
חששהמקיםדברלפנינוהובאולאאמיתי;בזמןנערכו-הגו׳ינטלהנהלתשנשלח
מהימנות.אינןהרשימותשמא

לידותבדברלרבותהאשד,במחנההעוליםתנועתבדברמתאיםתיעודבהיעדר(2)
העלומים.התינוקות13שלגורלםאתלחשוףהוועדהחוקריבידיעלהלאופטירות,

ואםלאימוץ,מזדמנתלמסירהמקוםהיהלאבחאשד,השהייהשבתקופתלשכוח,אין
בהםשטופלנותנתהדעתארצה,הועלועלומיםונותרולהוריהםשנעלמוהתינוקות
כבאסופים.

והוריהםקודמותועדותלפניהובאשעניינםתינוקות.3
הוועדהלפניוהתלוננוחזרולא

פתיחההערתא.

כאלהגםמצוייםהוועדה,לפניהובאושעניינםלהוריהםשנעלמוהתינוקותבין
לרבותשתיהן,בפניאוהקודמותהוועדותמשתיאחתלפניבשעתוהובאשעניינם
עלומים.שםשנותרוכאלה
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עלנחשףשגורלםאלהשלעניינםאתובחנהחזרהלאהנוכחיתהוועדהככלל,
עצמהעלנטלהאחר,מצדאךהקודמות;הוועדותשתיידיעלשנמצאאמיןתיעודפי
גםהקודמות,הוועדותעלומישלהיעלמותםנסיבותאתולבדוקלחזור-מיזמתה-

אליה.ופנוחזרולאמשפחותיהםכאשר

הקודמותהוועדות"עלומי"ב.

שלחקירתןבתוםעלומיםשנותרובארץ,שנעלמוהתינוקותשלהכוללהמספר(1)
תינוקות.85הואהקודמותהוועדותשתי

לפניובאחזרועניינםבארץשנעלמוהאמורים)העלומים(התינוקותמבין<2)

פנושלאאלהמביןתינוקות.19שלפטירתםעלהמעידתיעודנמצאלאהוועדה,
שלפטירתםעלהמעידתיעודנמצאלאהוועדהביזמתנבדקועניינםחוזר,לבירור

תינוקות.23

עלומים.43הקודמותהוועדותשתיעבודתלאחרנותרוהכול,בסך

,8מס׳בטבלהמצויההאמורים,העלומיםהתפלגותשלסטטיסטיתתמונה

זה.לחלקהמצורףהטבלאותבקובץ

הואהיעלמותםומקוםהקודמותבוועדותעלומיםשנותרוהתינוקותלגבי(3)

עלומים.נותריםוהםפרטיםלחשוףהוועדהבידיעלהלא־האשד

דבריםשלסיכומם.4

1,033של-בארץ-היעדרותםענייןהוועדותשלושתידיעלנבדקוהכולבסך

נתגלו.5ו־עלומים;נותרותינוקות56נפטרו;תינוקות972מתוכם:תינוקות,
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שניפרק

הציבוריבמישורוהמסקנותהממצאיםתמצית

פתיחההערות

I.:לשניהמתייחסיםוהמסקנותהממצאיםעיקרייוצגוזהבפרק)א(כללי
המשפחותבנישהעלוהממסדית,החטיפהלטענת-האחדהבאים:הנושאים

לאפשרות-השניולמענן;בשמןהמדבריםהתימניתהעדהועסקניהמתלוננות
חולים,ומבתיתינוקותמבתיתינוקותשללאימוץ"מזדמנתל״מסירהבשעתושנוצרה

להוריהם.התינוקותביןהקשרניתוקרקעעל

לפחותאו-כלשלבחטיפתםמדברתהממסדית״,״החטיפהטענתלהזכיר:>ב<
שאפשרותבעודהוועדות:שלושתלפניהובאשעניינםהתינוקות,1,033-מרבית
שנותרותינוקות56שללגורלםאפשריבהסברמדברתלאימוץ,המזדמנתהמסירה

הוועדות.שלושתמכל-בארץ-״עלומים״

II.היעלמותתופעתהמעברות:תקופתלביןהמחנותתקופתביןההבחנה
הוועדהשלהמינויכתבכאשרארוכות,שניםנמשכה-החקירהנושא-התינוקות

ברורה:הבחנהלהבחיןישזותקופהשלבמסגרתה.1954-1948לשניםאותהמגביל
מחסורםכשכלעולים,במחנותתימןעולישהושבהן1950/1-1949השניםבין

מחייבתבהוראה-מוחזקיםותינוקותיהםהמחנות()תקופתהסוכנותידיעלמסופק
המחנותפורקושבהן,1954-1951השניםלביןהמחנות(,)תקופתתינוקותבבתי-

באחריותלשאתחוזריםכשהעוליםהארץ,ברחביהמעברותתפסומקומםואתונסגרו,
)תקופתובאחריותםברשותםתינוקותיהםאתומחזיקיםצרכיהםלסיפוק

המעברות(.

והיותינוקותבבתישוכנוהוריהם,מחזקתהוצאוהתינוקותהמחנותבתקופת
הייתהלתינוקותהמשפחותזיקתכאשרהמקומי,הסגלשלמוחלטתלשליטהנתונים
איןזה,דבריםבמצבתינוקותיהם.עםהמשפחותששמרוהקשרשלבאופיומותנית
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מעורבותללאתינוקותמבתיהועברולשם-חוליםבבתישנפטרושתינוקותתימה
לידיעתהגיעפטירתםשדברמבלינקברוגופם,התינוקותבבתיאפילואו-ההורים
כךבשלאם־ממשפחותיהםמנותקיםשנותרוושתינוקות,נוכחותם,וללאההורים

המשפחותאתלאתרהיהניתןשלאכךבשלואםעמם,קשרעלשמרולאשהמשפחות

למשפחותמזדמנת""מסירהשללמסלולמועבריםלהיותעשוייםהיו־הצורךבשעת
זרות.

-ההיעלמותתופעתנפסקהלאכאמור,שבה,המעברותבתקופתזאת,לעומת
התמקדהזו•בתקופהההורים.לחזקתהוחזרווהתינוקותהתינוקותבתינסגרו

בבתי-התינוקותבגורללשליטההקשורבכלשחלבשינויבהתחשב-התופעה

שליכולתםרמתשלתולדההיוזובתקופהההיעלמותתופעתשלממדיההחולים.
שם,קורותיהםאחרולעקובהמאושפזיםהתינוקותעםרציףקשרעללשמורההורים

הצורךשהתעוררבעתההוריםאתלאתרהחוליםביתשלהסגלשליכולתורמתושל
שהחלימו.תינוקותלהםלהחזיר

הממסדיתהחטיפהטענתו.

הוועדהועמדתהטענהא.

-התימניתהעדהופרנסיהמתלוננותהמשפחותשלהבסיסיתהטענהכאמור,(1)
אוכולם-להוריהםשנעלמוהתינוקותכיהיא-הוועדהלמינוילמעשהשהביאה
רבקשרשלמימושובמסגרתהממסדאנשיידיעלנגנבו()קרי:נחטפו-מרביתם

להשגת-הוותיקהיהודיהיישובשלהממסדראשימעורביםבו-משתתפים
ילדיםחשוכותאשכנזיותלמשפחותלאימוץמסירתםלשםתימןעולישלתינוקות

והמסירההחטיפהכאשרוזאת,בתמורהושלאבתמורהשואה(,ניצולותכלל)בדרך

התינוקותשלכביכולפטירתםעלהמעידכוזב,תיעודבאמצעותמוסוויםלאימוץ,
ממסדית"(."חטיפהזה:)בדו״חהחטופים

לפנישהובאבחומרנמצאהלאהדו״ח,שלהשלישיבחלקבהרחבהכמפורט(2)

התינוקותהיעלמותאתהתולההממסדית",ה״חטיפהלטענתממששלאחיזההוועדה
מכולנדחתהוהטענההממסד:אנשיידיעללאימוץומסירתםבחטיפתםלהוריהם

וכול.
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שלהשלישיבחלקמצויהזה,בהקשרהוועדהלמסקנתומפורטתמלאההנמקה
בסיסייםגורמיםלמספר-בתמצית-הוועדההתייחסותתוצגכאןואילוהדו״ח,
בלבד.

לטענהראייתיתתשתיתהיעדרב.

למעשהוהלכהכלשהי,ישירהראיהעלסומכתאינההממסדיתהחטיפהטענת(1)
-נסיבותשלממקבץבההדוגליםלשיטתהמתחייבתמסקנה,הטענהמשקפת
הדו״ח.שלהשלישיבחלקבהרחבההמוצגות-והתרחשויותאירועים

ממצאירקעעל-ויסודימפורטבאורחנבחןהאמור,הנסיבתיהראיותמקבץ(2)
כדיזה,במקבץשאין-ראשיתהיא:הוועדההגיעהשאליהוהתוצאה-החקירה
הממסדית,החטיפהבטענת-בלבדספקהקמתשלדרךעלגםולו-לתמוך

ל״חטיפהשאיןבלבדזושלא-שניתבה;הדוגליםידיעללהשניתנהבמשמעות
-יותרמתונהלאפשרותגםאחיזהנמצאהשלאאלאהחקירה,בחומרבסיסממסדית״

אנשיידיעלמכוונת,תינוקותבגנבתמדוברלפיה־השיטיןמביןשהשתמעה
מבליחולים(,בתיאותינוקות)בתיברשותםהוחזקושהתינוקותהמקומייםהגופים
הממסד.אנשיביןמשתתפיםרבכוללולקשרהממסדלבכירידווקאזאתלקשור

התיעודאמינותכנגדהטיעוןג.

מתנגשתהממסדיתהחטיפהטענתהדו״ח,שלהשלישיבחלקשהוסברכפי(1)
עודוכללהוריהם,שנעלמוהתינוקותמרביתפטירתבדברהתיעודבאמינותחזיתית

לאוכזאת-האמורהתיעודשלאמינותואתהמערערתמוצקהראיהמוצגתלא
אתהמשקףמהימןכתיעודהתיעודאללהתייחסיש-הוועדהלפניהובאה

המציאות.

שלומסקנותיהממצאיהבבסיסהעומדהתיעודשלאמינותוכנגדלטענות(2)
הרישוםאמיתותבדברספקותהמעמידהראיההוועדהלפניהובאהלאהוועדה,
תינוק;שלפטירתובדברכוזבתיעודשלאחדמקרהאפילונתגלהלאזה:בתיעוד
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במשרדהתושביםמרשםשלמאוחרמשניבתיעודהמצויים"מביכים"ולרישומים
השלישי(.בחלקושבעהעשריםפרק)ראהמספקהסברישנוהפנים,

לתופעתקשוריםעצמםהרואים"תינוקות")שהתבגרו(ד.
ההיעלמות

והטענותהעובדות)ו(
ופרנסיההוריםידיעלשהועלו-טענותלבדיקתהוועדהנדרשהעבודתהבמהלך

כל-מאמיניםמאומצים(,שהתבגרו)חלקם״תינוקות״35לפיהן:-התימניתהעדה
ההיעלמות.לתופעתקשוריםהםכי-שלומטעמיואחד

35מ־לפחותחלקעלמצביעיםממסדית,חטיפהשללקיומההטוענים

שקשרוהמזימהשלמימושהאתהממחישכגורם-ראשיתהאמורים:ה״תינוקות״

שניתאשכנזיות;למשפחותולמסרםתימנייםתינוקותלחטוףהממסד,גורמיבשעתו

תינוקותשלפטירתםעלהמעידהתיעודבאמינותלפחות,המכרסם,כגורם-

להוריהם.שנעלמו

הבירורתוצאות(2)
הבהירה:הללו,ה״תינוקות"35מ־אחדכלשלעניינושלפרטניתבדיקה

עלהמצביעים"תינוקות",35שלהומוגניתבקבוצהמדובראיןכי-ראשית)א<
-כוזבתיעודהכנתאגב-ונמסרומהוריהםהרלוונטיתבתקופהשנחטפוכמיעצמם

החטיפהבטענתהדוגליםידיעלשהוצגו)כפילאימוץקשר"ו״מנותקיכ״אסופים"

טענותאחתשלכלמשנה,קבוצותממספרזוקבוצהמורכבתבפועל,וכיהממסדית(;
הקושריםמאומציםהינםהללוה״תינוקות"35מתוךשמונהרקכאשרלה,המיוחדות

ההיעלמות.לתופעתאימוצםאת

החטיפהבטענתלתמוךכדיאלהבמקריםאיןכי-עיקרוהוא-שנית>ב<

השוללאמיןתיעודנמצא35ה־מביןה״מאומצים"שלאימוצםלנסיבותהממסדית:
מביןלעשרהיוחסואשרשסוכלחטיפהניסיוןבדברהטענותהחטלפה,פרשתעםקשר

אחיזהלהמצאהלאשהוועדההמשפחות,שלסובייקטיביתמסקנהמשקפות,35ה־

להוכחתדברתורמיםאינם,35ה־עלהנמניםהאחריםשלוקורותיהםבראיות;נאותה
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בחלקוחמישהשלושיםבפרקפירוט)ראהממסדיתחטיפהשלהתרחשותה
השלישי(.

הממסדיתהחטיפהבטענתלתמיכהשהוצגו"נבחרים"גורמיםה.

המוצגיםוהמסקנותהממצאיםעיקרישלבלבדתמציתיתבהצגהכאןשמדובראףעל
בקשרעמדתנואתפרקיםבראשיולהציגלחזוראנורואיםהשלישי,בחלקבהרחבה
וכתוצאהנכבדמשקללהםלתתראוהממסדית,בחטיפהשהדוגליםגורמים,לאותם
מיוחד.להדזכומכן

לויןצילהפרשיית)ו(
שלהתינוקותביןכנמניתעצמהשהציגהעור,שחומתב״מאומצת"מדברתזופרשייה
מקרהלהיותהפכה-שגויהד.נ.א.בדיקתרקעועלבשעתו,שנעלמותימןעולי

ממסדית"."חטיפהשלהתרחשותהאתהממחיש

הרואיםה״התינוקות"35ביןהנמנית-לויןצילהבפרשייתשנערךהבירור
ממסדיתלחטיפהחותכתכראיהשהוצגה-תימןהטופיעלכנמניםעצמם

היאעליההעובדתיתלתשתיתאחיזהאיןכיהעלה,מסווה.כוזבתיעודשהותירה
עשריםפרק)ראההחקירהלנושאממששלתרומהלהריםבכוחהאיןוכימבוססת
השלישי(.בחלקותשעה

סיביליהחייםהתינוקפרשיית(2)
מסרביםהמשפחהובנילוועדהפורמליתתלונהבעניינההוגשהשלא-זופרשייה

התיעודפיעלשנפטרסיביליה()חייםבתינוקמדברת-הוועדהעםפעולהלשתף
אחיו,ידיעלשניםעשרותלאחראותר-הטענהלפי-אךחולים,בביתהרפואי

התקשורת,בכליפרסוםלפרשייהנתנוהמשפחהבניאחרת.במשפחהמאומץכבן
הכנסת.שלוהקליטההעלייהבוועדתשהתקייםדיוןבמסגרתעליהוסיפרו

האדםשתסמוך,מהעלהמשפחהלגרסתשאיןמעלההוועדהשערכההבירור
ראשוניתיעודוקייםמאומץאינו־שנחטףכ״אח"המשפחהבניידיעלשאותר
המבוגרתאחותושלעדותהלצד)וזאת,הביולוגיתלמשפחתובאשרמדויקמקורי
פטירתועלהמעידהרפואיבתיעודהאמוראתהסותרתראיהשלשמץואיןממנו(,
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בשעתוהשתתףהמשפחהאביכילציין,יהיהלמיותרולאהטענה.נושאהתינוקשל

השלישי(.שבחלקותשעהעשריםבפרקפירוט)ראההתינוקבקבורת

ו״הוחזרו"שנעלמוהתינוקותפרשיית(3)
גםהוצגוממסדית","חטיפהשלהתרחשותהלתמיכהשהוצגוהגורמיםיתרבין

מצדאלימהדרישהשלרקעעללהםוהוחזרולהוריהםשנעלמותינוקותשלהפרשיות
הנ״ל.התינוקות35ביןנמנהאלותינוקותשלחלקםכאשרההורים,

כהוכחהעליהןהמצביעלטיעוןבסיסבהןנמצאולאנבדקואלופרשיות

השלישי(.בחלקושמונהעשריםפרק)ראהממסדיתחטיפהשללהתרחשותה

קבריםבאיתורוהקשייםהריקים"ה״קבריםפרשיית(4)
כיובטענהההוריםבאוזנישנטעןכפינפטרוולאנחטפוהתינוקותכיבטענהלתמיכה
החטיפהבטענתהדוגליםמצביעיםכוזב,תיעודהינופטירתםעלהמעידהתיעוד

שקבריםכךעלובעיקר,החטופים,שלהקבריםבאיתורהקשייםעלהממסדית

דבר.בהםנמצאולאנפתחושנעלמותינוקותשלקבריםלהיותהאמורים

ונחקרהנבדקה-ממנהכביכול,והמתחייב,-הריקים״ה״קבריםטענת)א(

נמצאולא-ראשיתממש:שלאחיזהאיןזהבהקשרשהועלולטענותכיומסתבר
שלומסקנתםהפרטית,הקבריםפתיחתיוזמיידיעלשנטעןכפי"ריקים",קברים

ראויה:תשתיתשלקיומהללאונעשתהחפוזההייתההקבריםפתיחתעלהמסתמכים
מצוייםממלכתי,ציבוריבליווישנפתחובקבריםכילימדה,מדעיתבדיקה-שנית
אתשייכהבאנגליה,מוניטיןבעלבמכוןד.נ.א.בדיקתכאשרילדים:שלגופותשרידי

וחמישה(.עשריםפרק)ראההמצבהעלחקוקששמולילדהשרידיםאחד

בקשייםנעוץבלבד,הילדיםלאחדהמתייחסתבדיקהלעריכתהטעםכייצוין,

שניםעשרותתינוקותשלשלדיםמשרידיד.נ.א.לבדיקתהדרושגנטיחומרבהפקת

הקבורה.לאחר

בסקירתמספקתתשובהנמצאההקברים,באיתורלקשייםבקשרלטענהואילו)ב(

דרךאתגםכוללתזוכאשרקברות,בתישלמבוטללאבמספרהקיימתהעזובה
הקבורה.רשומותשלוהשימורהרישום
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מחלימיםשלובהחזרהלאשפוזבהעברהסדריםאי(5)
-לאשפוזתינוקותבהעברתאנדרלמוסיהעלמצביעיםממסדיתלחטיפההטוענים
השלבכאשרהממסדית,החטיפהמזימתמימוששלראשוןכשלב-המחנותבתקופת
חוליםבבתישהחלימותינוקותבהחזרתסדריםבאינעוץהמימוש,שלהאחרון

להוריהם.

תינוקותוהחזרתהאשפוזבהליכי-היושבוודאי-הסדריםאיהוועדה:לשיטת
כדיבהםישאחר,מצדכאשר,הממסדית:החטיפהבטענתתומכיםאינםשהחלימו,
עשריםפרקים)ראהלאימוץמזדמנתמסירהשללאפשרותהפתחפתיחתאתלהסביר

השלישי(.בחלקושלושהושלושיםוארבעה

תינוקותשלבלילותוהיעלמותמאמציםביקוריבדברהתבטאויות(6)
עלגם-בעמדתםלתמיכה-מצביעיםהממסדיתהחטיפהבטענתהדוגלים

בבתיכביכול,אימוץ","אווירתלשיטתםהמשקפותמטפלותשלהתבטאויות
אלה.במוסדותתינוקותשלמוסברת,בלתיבלילות",ו״היעלמותתינוקות,

התרשמותשיקפושהתברר,כפיאשר,-אלובהתבטאויותמצאהלאהוועדה
"החטיפהלטענתאחיזה-עצמםהאירועיםלאחרשניםשהתגבשהמבוררת,בלתי

האחרותלראיותלהצטרףכדיאלובהתבטאויותישאחר,מצדכאשר,הממסדית":
עלומזדמן,מקריבאורחנמסרו,קשרמנותקישתינוקותהאפשרותבבסיסהעומדות

זרות.למשפחותהמקומי,הסגלהחלטתפי

הבנותשלוששלאימוצןפרשיית(7)
שלושהשלהתינוקותמבתי-תינוקותבהיותן-הבנותשלוששלאימוצןנסיבות
שלבהתרחשותהתומכותשאינןרקלאתימן,עולישוכנושבהןהעוליםממחנות
לאימוץ,מזדמנתמסירהשלהאפשרותשלקיומהאתממחישותאלאממסדית,חטיפה

בחלקותשעהעשריםפרק)ראהלהוריהםתינוקותביןהקשרניתוקרקעעל
השלישי(.

אישיםהתבטאות(8)
בחלקוארבעהשלושיםפרקראה-הממסדיתהחטיפהבטענתהדיוןבמסגרת
ראייתית","תשתיתשסיפקהאישים"ל״התבטאותגםהוועדההתייחסה-השלישי
הדברים.עיקריבתמציתלהלןכזו.חטיפהשלבהתרחשותההדוגלתלעמדהכביכול,
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וציון"תימן"נתיבותבספרואברהםעובדיההתבטאויות>א<
הוועדהלפניובעדותו

זמןופרקהסוכנותעובד-אברהםעובדיההתיימרהוועדהלפניובעדותובספרו
שלהתרחשותןבדברממצאיםלקבוע-העיןראשממחנותאחדמנהלמסוים

מסקנותעלאלהממצאיםסומךכשהואהממסד,אנשיידיעלתינוקות""חטיפות
אלומסקנותשלהתאמתןלבחוןמבלי-וזאתמתלוננים,מדברישהסיק

למציאות.

שלושיםבפרקבהרחבההוועדהידיעלנבחנהעובדיהאברהםשלעמדתו

ל״ממצאים"שאיןהיאהוועדה,הגיעהשאליההמסקנההשלישי.שבחלקוארבעה
להימנעלוהיהומוטבראייתית,תשתיתובעדותובספרועובדיהאברהםשהציג

ספתקוראיואתעצמואתוהכשילהטעהכךבעשותובאשרשהציגם,כפימהצגתם
עדותו.ושומעי

פאראביגדורשלהתבטאויותיו)ב(

בעדותפארשאמרבדבריםהסעד.במשרדבכירעובדבשעתושימשפאראביגדור
אישורהממסדיתהחטיפהבטענתהדוגליםמצאוהכנסת,שלהפניםועדתלפנישמסר

לעמדתם.

שלושיםבפרקכמפורטיסודית,בצורההוועדהידיעלנבחנופארשלדבריו

פארשלבדבריולמצואניתןלאכיהיא,הוועדהמסקנתהשלישי.שבחלקוארבעה
פאראכן,ומטעים.טועיםכךוהעושיםממסדית,חטיפהשללהתרחשותההוכחה
בתקופתלהוריםבהיעלמותמדוברברם,תינוקות.שללהיעלמותםבדבריוהתייחס

בתבניתלתינוקות,ההוריםביןקשרניתוקשלרקעעלמתרחשתזוכאשרהמעברות,

לאימוץ.מזדמנתלמסירהדומה

פורושהרב)לשעבר(ח״בשלהתבטאויותיו)ג(

פורושהרב)לשעבר(ח״כשאמרבדבריםמצאוהממסדית,החטיפהבטענתהדוגלים
בעמדתם.תמיכה

כימצאה:אשרהוועדה,ידיעלנבחנוהרב.פורוש)לשעבר(ח״כשלדבריו
לזרמירבןביתשלילדיםשל"החטיפה"למאמץהדבריםהתייחסודברשלבעיקרו
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וכיאחרות,למשפחותמסירתםלשםתינוקות"מ״חטיפתלהבדילהשונים,החינוך
נפתליספירנוספרשיותעלדבריוהתבססוכאמור,תינוקות""חטיפתעלבדברו

כדיבהןשאיןהתבררבדיקתןלאחראשרמשרקי(,משה)התינוקגמליאלומשפחת
ושישהועשריםוחמישהעשריםבפרקיםבהרחבה)כמפורטממסדיתחטיפהלהמחיש

השלישי(.החלקשל

זיידשושיוהגב׳צוברירמיעו״דו.

תימן:ילדישלהיעלמותםבסוגייתהעוסקיםספריםשניאורראוהאחרונהבעת
פרשייתכשבמרכזוהאובדים",אחי"בעקבותצוברירמיעו״דשלספרו-האחד
תימן",ילדיאיננו/פרשת"הילדזיידשושיהגב׳שלסיפרה־השנילוין;צילה

חד־משמעיתכהמחשהסיביליהחייםהתינוקפרשתאתהיתר,ביןהמציג,
ממסדית.חטיפהשללהתרחשותה

לשנותכדיבושישדברבהםמצאוולאהספריםבשניעיינוהוועדהחברי
הוועדה.שלוממסקנותיהמממצאיה

המתלוננותהמשפחותמדוברימידעז.

המשפחותמדוברילקבלהוועדהבידיעלהלאהשלישי,בחלקבהרחבהכמפורט(1)
לגביוושקייםלהוריושנעלם"חטוף"תינוקשללאיתורושיובילמידעהמתלוננות,

נותרלהוריו,שנעלם"חטוף"תינוקשללאיתורולאואףפטירתו,עלהמעידתיעוד
הברית(.)ארצותבחו״לולאבארץלאאחרת.במשפחהגדלאךעלום

להשיגאומשולםהרבעםלהיפגששנעשוהמאמציםכיולציין,לחזורראויעוד<2)
"הבטחות"וכיצלחו,לא-ממסדיתחטיפהשלהתרחשותהבדברמידעבאמצעותו

-ובחו״לבארץ-לעיל(1)בפסקהכאמורל״חטופים״שיובילמידעהשגתבדבר
מימוש.ללאנותרו
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תמציתיסיכוםהממסדית:החטיפהטענתדחייתח.

ועסקניהמשפחותבנילעמדתבסיסלפניהשנפרשבחומרמצאהלאהוועדה(1)

או,־ממסדיתבחטיפהנעוצההתינוקותשלהיעלמותםלפיה,התימניתהעדה
בתמורה,ושלאבתמורהלאימוץ,מסירתםלשםתינוקותשלמכוונתבגנבהלמצער,

תשתיתהיעדרבשללהידחות,המכוונתוהגנבההממסדיתהחטיפהטענותודין

הוועדה.שאספההחקירהבחומר-נסיבתיתאוישירה-ראייתית

פטירתםדבראת)המוכיחהתיעודשלאמינותולנוכחיהיו,כאשרהדבריםיהיו<2)

התינוקות,אוכלוסייתהוועדה(,לחקירתהובאשעניינםהתינוקות,מרביתשל

היתר.עשויהמכוונת(גנבהשלהמתונהבגרסתה)לרבותהממסדיתהחטיפהשטענת

לאמור"עלומים",שנותרותינוקותלאותםמצטמצמת-הוכחהאילו-לגביהלחול
23ו־הוועדה,לפניהובאושעניינםבארץשנעלמוהתינוקות745מתוךתינוקות33

הוועדותלשתישהוגשוהתלונותחקירתתוםלאחרעלומיםשנותרונוספיםתינוקות
האשד(.עלומי)ללאעלומיםתינוקות56הכולבסךהקודמות.

הממסדית,החטיפהלטענתמתחתהבסיסאתכשלעצמו,משמיט,זהדבריםמצב

לאימוץ.מזדמנתמסירהשלהאפשרותשלקיומהעםמתיישבאחר,ומצד

-ממסדיתחטיפהשלהטענהבדחייתאיןולהדגיש,לחזוריהיהלמיותרולא(3)
שלהבסיסיתטענתםאתבספקלהעמידכדי-מכוונתגנבהבדברהטענהלרבות
ממסד,לעובדיאוחוליםלבתיאותינוקותלבתישנמסרותינוקותלפיהההורים,
קרהמהמספקהסברלהםשניתןמבלי-אליהםחזרו״״לאשלבמובן-״נעלמו״

מממצאיהשמתחייבכפיברם,להורים"."נעלמוהתינוקותבפועלאכן,להם.
אלאמכוונת,גנבהאוחטיפהשלתולדהאינהההיעלמותהוועדה,שלוממסקנותיה

במקריומאתרקשרשומרגוףהקמתואילתינוקותההוריםביןקשרניתוקשל

גורלםבדברמידעההוריםמןמנעולאיתורמרכזיגוףוהיעדרהקשרניתוקהצורך.
שללאימוץמזדמנתמסירהשללאפשרותפתחופתחולהם,שנעלמוהתינוקותשל

אפשרות)כאמור,אחרותלמשפחות-מהוריהםקשר״״מנותקישנותרו-תינוקות
"עלומים"(.שנותרותינוקותלאותםרקמתייחסתזו

תינוקות,שלגנבהאוחטיפהעומדתלאהתופעהבבסיסדברים,שלסיכומם(4)

תינוקותיהםגורלעלאמת,בזמןלהורים,דיווחשמנעוותקשורתקשרהיעדראלא

312



התעוררשבהןבנסיבות-ותינוקותהוריםשללאיתורמרכזימוסדהקמתאיכאשר
תוצגאשרלאימוץ,מזדמנתמסירהשללאפשרותהקרקעאתהכשירה-בכךצורך
להלן.

לאימוץמזדמנתמסירהשלהאפשרות.2

האפשרותלהיווצרותהתשתיתא.

-המכוונתהגנבהטענתלרבות־הממסדיתהחטיפהטענתשלדחייתהלצדכאמור,
"מסירהשלהתרחשותהאפשרותהוועדהלפנישנפרשהחקירהמחומרמצטיירת

תינוקותמבתיזרות,למשפחותלהימסרהיועשוייםתינוקותלפיהלאימוץ",מזדמנת
לביןבינםקשר""ניתוקשלרקעעלומזדמן,פרטנינקודתי,באורחחולים,ומבתי
הבנות(.שלושלאימוץשנמסרו>כפיהוריהם

האפשרותשלהיווצרותהבבסיסהדו״ח,שלהשלישיבחלקבהרחבהכמפורט
מימושה,בבסיסכאשרלמשפחותיהם,התינוקותביןהקשרניתוקעומדהאמורה,

הינואחרותלמשפחותמסירתםכיבתינוקות,שהחזיקהמקומיהדרגאמונתעומדת

נסיבות.באותןעבורםביותרהטובהפתרון

כיצד?-קשר״"ניתוקב.

היעדרכי-ראשיתהוועדה:למדהזה,בהקשרלפניהשהובאהכוללהחומרמן(1)
תינוקותבביתשהוחזקתינוקאצלמשמעותיזמןפרקבמשךמשפחותביקורי

עללהתפרשעשויהיההעולים(,מחנות)בתקופת
התינוקותביתשלהסגלאנשיידיי

לאיתורמרכזי(או)מקומימנגנוןבהיעדרכי-שניתהתינוק:של״נטישה״כמבטא

העובדתהיתר,עשויהכאמור,תיגוקותיהםאתלכאורהש״נטשו"המשפחות
האימוץמסלולעללהעלותו-לתינוקלסייעכנהבמטרה-המקומיתהסוציאלית

במסגרתה.אותושתקלוטמשפחהעבורו׳ולמצוא
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שלאהתבררשבהןבנסיבותגם-נראהכך-להיווצרהיהעשוידומהמצב(2)
לאתרהיכולתאיבשלהחולים,בבתישהחלימותינוקותלמשפחותיהםלהחזירניתן
לאיתורמוסדבהיעדר-להיחשבהיועשוייםכאלהתינוקותגםהמשפחות.את

ברשותןנותריםהיושכאלה,ובתורל״נטושים";-קשרבמנותקיולטיפולמשפחות
-לתינוקלסייעבכוונה־עשויותהיואשרהמקומיות,הסוציאליותהעובדותשל

כלשהו.אחר"סידור"עבורולמצואאוהאימוץמסלולעללהעלותו

ומימושההאפשרותלקיוםהמחשהג.

בנסיבותמומחשתלאימוץ",מזדמנת"מסירהשלהאפשרותשלומימושהקיומה<1)
"שלושזה:)בדו״חתימןעולישל)תינוקות(ילדותשלוששללאימוץמסירתן
עםקשרכ״מנותקות"תינוקות,מבתיבמישריןלאימוץשנמסרוהבנות"(,

הסוציאליותהעובדותבאמצעותנעשתהלאימוץהמסירהכאשרמשפחותיהם,
השלישי(.בחלקבהרחבהכמפורט)הכולהמקומיות

הייתהולאחוליםבבתישהחלימותינוקותלגביזובאפשרותשימושלעשיית(2)

עיוניתאךשהתגלו:האימוץבמקריהמחשהנמצאהלאלמשפחותיהם,להחזירםדרך
גםפתוחהלהיותעשויההייתה-לה״דומה״או-זואפשרותכילהניח,מותר

אלו.בנסיבות

סיכוםד.

שלרקעעלאחרות,למשפחותמזדמנתמסירהשללאפשרותשנפתחלפתח<1)
תשתיתקיימתלאיתור,מרכזימוסדוהיעדרלהוריהםתינוקותביןקשרניתוק

הוועדה.לפנישנפרשבחומרמספקתראייתית

אוכולםעלומים,שנותרושתינוקותהאפשרות,אתלשלולאיןזהדבריםבמצב(2)
במסגרתאחרותלמשפחותבשעתונמסרו-תינוקות56ב־כאמור,ומדובר,-חלקם
שללגורלוראיהשאיןשבמקוםבכך,בהתחשבוזאת,לאימוץ",מזדמנת"מסירהשל

חי.שהואהיאשלנוהמוצאנקודתתינוק,
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שלישיפרק

להוריהםתינוקותביןקשרניתוקההיעלמות:תופעת
לחידושומנגנוןוהיעדר

לתינוקותההוריםביןהקשרלקיוםהאחריותו.

ההוריםביןהקשרלקיוםהאחריותהמחנות,בתקופתנאמר,שכברכפיא.
הקשרנותקההורים.עלכולהכלמוטלתהייתהתינוקות,בבתישהוחזקולתינוקות

דאגלאהתינוקותבית-משמעותיתלתקופהביקוריםבהפסקתזהלענייןהיהודי-
ל״נטוש"להיחשבעשויהתינוקהיהנותק,שהקשרבמקרהמכךכתוצאהלחידושו.
נפטר,התינוקהלב,שלדאבוןובמקרה,לאימוץ,מזדמנתלמסירהמועמדשכזהובתור
-אמתבזמןלאלפחות-ההוריםלידיעתהגיעלאהפטירהשדברהיהאפשר

ממששלצעדהתינוקותביתמצדשננקטמבליוהכולבלעדיהם.נקברוהתינוק
ההורים.לאיתור

בתקופתגםחולים.בבתישאושפזותינוקותלגביגם-נראהכך־הדיןהואב.
התינוקותלביןההוריםביןהקשרלקיוםהאחריותהמעברות,בתקופתוגםהמחנות
ביתלרבות-החוליםביתכאשרההורים,עלהוטלהחולים,בבתישאושפזו
להוריםשותףעצמוראהלא-המחנותבתקופתהתינוקותאושפזושממנוהתינוקות
היהאפשרשאושפז,תינוקשלפטירתושלבמקרהכן,עלאשרזו.באחריותבנשיאה

התינוקות(,בבתי)כמובלעדיהםייקברוהתינוק-ההוריםלידיעתיגיעלאשהדבר
עלהחוליםבביתשהחליםתינוקשלמשפחהלאתרהיהניתןלאשבובמקרהואילו
בביתהוריםביקוריללאשנותרלתינוקשבדומהנותנתהדעתלה,להחזירומנת

לענייןמכךהמשתמעכלעלל״נטוש",כזהתינוקגםלהיחשבהיהעשויתינוקות,
אחרת.למשפחהמסירתואפשרות
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הקשרוניתוקלהוריםההיעלמותתופעת.2

והיעדרהחוליםבתיולביןהתינוקותבתילביןהתינוקותביןהקשרשמירתאיא.

שהביאו:הגורמי-םהםנותק,ביניהםשהקשרותינוקותהוריםשלאיתוריכולת

בנוכחותם.ושלאלהוריםדיווחללאשנפטרו,תינוקותשללקבורתם(1)

או-התינוקות.בביתאצלוביקוריהאתהשעתהשמשפחתותינוקשללהפיכתו(2)
המשתמעכלעל"נטוש",לתינוק-משפחתואתלאתרהיהניתןולאשהחליםתינוק

מכך.

תינוקותשבומצב-ראשיתאלה:שנייםאיפוא,משקפת,ההיעלמות,תופעתב.

לידיעתהובאשהדברמבלינקברוחולים,בבתיובעיקרתינוקותבבתישנפטרו
ואיקשרחוסר)בשלבקבורתםנוכחיםיהיושההוריםומבליאמתבזמןההורים
והקשרתינוקותבבתיששהותינוקותשבומצב־שניתההורים(:אתלאתריכולת
ולאחוליםבבתישהחלימובתינוקותהדיןהואכיונראה-נותקהוריהםלביןבינם

היועשויים-שכאלהובתורל״נטושים״,הפכו-להוריהםלהחזירםדרךנמצאה

הסוציאליותהעובדותידיעלזרות,למשפחותמזדמנתלמסירהמועמדיםלהיות

המקומיות.

הגורמיםהםהאיתור,יכולתוהיעדרהקשרהיעדרזה,דבריםבמצבג.
שנעלמוהתינוקותמרביתבפועל,כאשרלהוריהם;התינוקותשלל״היעלמותם"

ההורים"נעלמים")ובלשוןלכינויראוייםנחשףלאשגורלםאלהורקנפטרולהורים

נעדרים(.

ולאיתורלדיווחמרכזימוסדהיעדר.3

שמדוברבין-ההיעלמותתופעתבבסיסכיהמסקנה,מתחייבתזהדבריםבמצבא.
זרותלמשפחותמזדמןבאורחשנמסרובתינוקותשמדוברוביןשנפטרובתינוקות

שניתלהוריהם:תינוקותביןקשרשמירתמנגנונישלהיעדרם-ראשיתעומדים:-
-שלישיתלתינוקותיהם;הוריםביןקשרניתוקבדברדיווחנוהלישלהיעדרם-
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ביניהםשהקשרותינוקותמשפחותלאיתורמרכזימוסדשלהיעדרו-עיקרוהוא

אבד.

משמעותהייתהותינוקותמשפחותולאיתורלדיווחמרכזימוסדשללהיעדרוב.
ביןולפעול,שוטףדיווחלקבלהיהצריךכזהמוסדכאן,הנדוןבהקשרמיוחדת.
-תינוקותפטירתשלמקרהכלעלמדווחלהיות-ראשיתלהלן:כמפורטהיתר,

ולהבטיחבקבורתם,השתתפולאשהוריהם-חוליםבבתיואםתינוקותבבתיאם
הקברים(;מיקוםעלפרטיםמסירת)לרבותאיתורםלאחרמידלהורים,מתאיםדיווח
בבתיאםלתינוקות,משפחותביןקשרניתוקשלמקרהכלעלמדווחלהיות-שנית

ולאל״נטושים"יהפכולאאלהשתינוקותולהבטיחחולים:בבתיואםתינוקות
הקשרוחידושההוריםלאיתורעדמיוחדבמתקןירוכזואלאזרות,למשפחותיימסרו
תינוקותיהם.לביןבינם

שהקשרתינוקותעללדיווחמרכזימוסדבשעתוהוקםאילוכינותנת,הדעתג.
הוריםשלבאיתורםמידיתמטפלהיהזהמוסדואילונותק,הוריהםלביןבינם

תופעת-קיומונדרששבובמקוםהקשרחידושאתומבטיח-כאלהותינוקות
באיבה.נקטעתהיתהההיעלמות

אחרותעדותבניתינוקותלהורים:ההיעלמותתופעת.4

תינוקותשללהוריהםהיעלמותםענייןהואכאן,להזכירוהראוישמןנוסףגורםא.
הוועדהלפניהוגשוהחקירהבמהלךלחקירה.הרלוונטיתבתקופהאחרות,עדותבני
מןכשלישמהוויםואלהאחרות,עדותבניתינוקותהיעלמותבדברתלונות240כ־

עלהונח)ושעניינםהחקירהנושאבתקופהבארץלהוריהםשנעלמוהתינוקות
הוועדה(.שולחן

כפיחולים,מבתיבעיקרלהוריהםנעלמוהאחרותהעדותבניהתינוקות(1)ב.
התפלגותמוצגתבה-זהחלקשלהטבלאותבנספח-5מס׳מטבלהשמתחייב
ומקוםגילםלפיהיתר,ביןלהוריהם,שנעלמוהאחרותהעדותבניהתינוקות
היעלמם.
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-הוועדהלפניהובאשעניינם-האחרותהעדותבניהנעלמים240כ־מבין(2)
שלושתעבודתבתוםשנותרוהעלומים56)מתוךעלומיםתינוקות11נותרו

הוועדות(.

לאלודומותבנסיבותלהוריהםנעלמואחרותעדותבנישלשתינוקותהעובדהג.
איןכי-ראשיתאלה:שלושהמלמדתתימן,עולישלתינוקותלהוריהםנעלמושבהן

העדהמעסקניחלקידיעל)כנטעןדווקאתימןלעוליהתנכלותשלבגילוימדובר

מציאותשלהכוללהרקעעלהתופעהשלהתרחשותהאתלבחוןישוכיהתימנית(:
תימןבעוליקשותהתופעהפגעההמחנותבתקופתכי־שניתוהקליטה;העלייה

מבליתינוקות,לבתיולמסרםמתינוקותיהםלהיפרדאולצושהםכךבשלדווקא,
ותינוקותהוריםאיתור)לרבותלתינוקותיהםההוריםביןהקשרשמירתאתלהבטיח

-״הנעלמים״כלשללהוריםההיעלמותבבסיסכי-שלישיתהצורך(;בשעת
דבר,שלבסופועומד,-אחרותעדותבנישלותינוקותתימןעולישלתינוקות
אועולים,משפחותולאיתורעוליםבנינעדריםעללדיווחמרכזימוסדשלהיעדרו
ניתק.ביניהםהקשרכאשרעולים,ילדי
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רביעיפרק

סיכוםאחראים:ועלאחריותעל

מובאים,כאןכאשרהשלישי;שבחלקושישהשלושיםבפרקבהרחבהנדוןהנושא
בלבד.הדבריםעיקריבתמצית,

הוועדהלעמדתהתשתיתו.

נמצאהלאכי-האחדאלה;שנייםעומדיםזהבנושאהוועדהעמדתבבסיסא.
המדברתהקיצוניתבצורתההןהחטיפה,לטענתתשתיתהוועדהלפנישנפרשבחומר

תינוקותב״גנבתהמדברתהממותנתבצורתהוהןממסדית"תינוקותב״חטיפת
אמינותואתהמערערתראיה,הוועדהלפניהובאהלאכי-השנימכוונת״;
שנעלמוהתינוקותמרביתשלפטירתםעלהמעידהתיעודשלומהימנותו
להוריהם.

נעוצהוהיאלהורים"ב״היעלמותדברשלבסופומדברת,ההיעלמות,תופעתב.
לקבורהוהבאתםהתינוקות,פטירתעלאמת,בזמןלהורים,דווחשלאבכךבעיקרו
ואיהפטירהבדברומוסמכתברורהידיעההיעדרההורים.בהשתתפותשלאנעשתה

לאחרלהם""נעלמושתינוקותיהם-ההוריםאתהותירובקבורה,המעורבות
פתחנפתחובכךהתינוקות,לגורלהקשורבכלב״ערפל"-הממסדלגורמישנמסרו

לחששות.נרחבכרונוצרלהשערותרחב

בארץלהוריהםשנעלמוהתינוקותמרביתכיאמין,תיעודפיעלמשהתברר,
שנותרותינוקות56לאותםה״אמיתית״ההיעלמותתופעתמצטמצמתנפטרו,

שלושתשלעבודתןבתום־נחשףלאשגורלםקרי:-בארץ״עלומים״
הוועדות.
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שתינוקותלאפשרותבסיסמקיםהוועדה,לפנישהובאהחקירהחומר(1)ג.

לזמןהתינוקותבבתיהביקוריםהשעייתבשלאם-נותקהוריהםלביןבינםשהקשר

תינוקותשלהחזרתםלצורךההוריםאתלאתרהאפשרותאיבשלואםממושך
שלבמתכונתאחרות,למשפחותמזדמןבאורחיימסרו-חוליםבבתישהחלימו
אותינוקות)בבתימקומיותסוציאליתעובדותבאמצעותלאימוץ",מזדמנת"מסירה
חולים(.בבתי

זרותלמשפחותנמסרו"עלומים",שנותרושתינוקותאפשר,זה,דבריםבמצב<2)
מהוריהם.קשר""מנותקיהיותםרקעעל-שוניםבמוסדותגדלואו-

לאחריותהבסיס.2

אלה:שנייםעומדיםלהוריהם,התינוקותלהיעלמותהאחריותבבסיסכאמור,א.
ההוריםזימוןואיהתינוקותפטירתעלאמת,בזמןלהורים,דיווחאי-האחד

הוריםביןהקשרלהבטחתמינהלימנגנוןהיעדר-השניבקבורתם:להשתתף
שהקשרבמקוםומשפחותתינוקותולאיתורממסדי(,גורםידיעל)שנלקחולתינוקות
נותק.ביניהם

הקשרלשמירתהאחריותהוועדה:לפנישהובאהחומרמןשמסתברכפי(1)ב.
דבר,שלבעיקרוהוטלה,-החוליםובבתיהתינוקותבבתי-להוריהםהתינוקותבין

הן-והתינוקנותקהקשר-לקיימומסוגליםהיולאשאלהובמקוםההורים,על
ובתורקשר""מנותקלתינוקלהפוךהיהעשוי-החוליםבבתיוהןהתינוקותבבתי
לאימוץ.מזדמנתמסירהשלאפשרי"מועמד"שכזה

דיווחנוהלינקבעולאכי־ראשיתהחקירה:מחומרזהבהקשרמסתברעוד(2)
נקבעולאכי-שניתבנוכחותם(:)שלאתינוקותשלוקבורהפטירהעללהורים
כלשהי.מסיבהנותקביניהםשהקשרותינוקותהוריםשלאיתורמנגנוני

פטירתעלמרכזילגוףדיווחנוהלינקבעולאכיהחקירה,חומרמלמדכן(3)
היאאףלאימוץ,מזדמנתמסירהוכיבקבורתם,מעורביםהיולאשהוריהםתינוקות

כלשהו.מרכזילגוףדווחהלא
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איתורמנגנוניוהיעדר-כאמורמרכזיולגוףלהורים-דיווחנוהליהיעדרג.
קיבלולאמהם,נלקחושתינוקותיהםהורים-ראשיתאלה:לשנייםגרמומרכזיים,

לאההורים-נפטרושהתינוקותובמקוםהתינוקות,גורלעלאמת,בזמןנאות,דיווח
-שניתהקבורה:מקוםעלנאותדיווחקיבלוולא'בקבורתםנוכחיםלהיותזומנו

קשרחידושלשםאומחלימיםהחזרתלשם-ההוריםשלאיתורשנדרשבמקום
היוהקשרמנותקיוהתינוקותאותרו,לאאלה-ביקוריםהשעייתבשלשנותק

מכך.המשתמעכלעלל״נטושים"

ואחראיםאחריותעל.3

כאמורובאיתורבדיווחוצורךקשרניתוקמראשלצפותהיהשקשהאפשרא.
לקליטתהאחראיםהיוחייביםההיעלמות,תופעתשלניצניהמשנתגלוברם,לעיל.

-איתורכושרוהיעדרקשרניתוק-גורמיהעללעמודהסוכנותבהנהלתהעולים
קיומולהבטיחהיהצריךזותכליתלהשגתלבלימתה.הדרושיםהאמצעיםבכלולנקוט

עלמרכזילגוףדיווחנוהלילקבועמהם,שהורחקולתינוקותההוריםביןקשרשל
שלמרכזיאיתורגוףלהקיםלקבורתם,שותפיםהיולאשהוריהםתינוקותפטירת
דיווחנוהלישללקיומםלדאוג-ולבסוףנותק,ביניהםשהקשרוהוריםתינוקות

ולמוסדות.זרותלמשפחותקשר""מנותקיתינוקותשלמזדמנתמסירהבדבר

חובתםאתמילאולאהסוכנותבהנהלתהאמוריםהגורמיםהצער,למרבהב.
נותרואיתור,ויכולתדיווחנוהליהיעדרבשלכיהתברר,כאשרגםוזאת,זה,בהקשר
התינוקות.לגורלבאשרב״אפלה"להםונעלמומהםנלקחושתינוקותיהםהורים,

ההוריםאצלהותירהתינוקות,שלגורלםבדברואמינהמוסמכתידיעההיעדר

לגרסתהקרקעאתוהכשירהמשפחה,לחיקדברשלבסופויוחזרואלהכיתקווה
הממסדית.החטיפה

ההוריםביןהקשרלשמירתנוהליםשללהיעדרםהאחראיםדברים:שלסיכומםג.
האחראיםהםכאלה,שנדרשובמקוםודיווחאיתורמנגנוניושללתינוקותיהם
להורים.ההיעלמותתופעתשלולהתפתחותהלהיווצרותה
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הובאהלאזועובדהברם,נפטרו.-להוריהםשנעלמוהתינוקותשלהאריחלק
נוצר-הוסברשכברכפי-מכךוכתוצאההמתחייבים,ובצורהבזמןההוריםלידיעת

התופעה.אתהמאפייניםולתקוותלחששותלהשערות,נרחבכר

ממש,"עלומים"נותרולהוריהםשנעלמוהתינוקותמביןביותרקטןחלקרק
מזדמנתמסירהשלהאפשרותועומדתקיימת-בהרחבהלעילכמוסבר-ולגביהם

למוסדות.אואחרותלמשפחות

הוועדהיו״ר
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