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 מבט אל העבר: הוגש דו"ח בעניין הילדים הנעדרים
 הלוי-דחוח יוסףמאת 

הגישה לפני שבועות אחדים ועדת החקירה את ממצאיה,  ,אחר כשנה וחצי של חקירהל
טרה הכנסת ולשרי המש עדת השירותים שלולו ,והמלצותיה בדו"ח מסקנותיה

ועדת ולוהטיפול בעניין חוזר  ,ת החקירהוהמשפטים. עם הגשת הדו"ח מתפרקת ועד
 ם, אשר תקבע את המשך הטיפול.השירותי

בהנהגת הועדה הציבורית  ,לאחר מאבק ציבורי סוער 1967ועדת החקירה הוקמה בינואר 
" וחוגים רבים אחרים. הועדה הוקמה "אפיקיםבהשתתפות לגילוי ילדי תימן הנעדרים ו

 ידי שר-נציגים שנתמנו עלורכבה משני וה ,לפי החלטת ועדת השירותים של הכנסת
ב פקד י' ור ,צפוןוהחיפה  ז: עו"ד י' בהלול, פרקליט מחווהם ,טרהשהמשפטים ושר המ

מינקובסקי ממשטרת ישראל. ועדת החקירה פעלה בשיתוף פעולה הדוק עם הועדה 
ק פעיל בפעולות חללקחו  –ועמי חובב  חיים קאהן דעו" –הציבורית אשר שני נציגיה 

 החקירה ובדיוני ועדת החקירה.

ממצאי הועדה, מסקנותיה עמודים ובו מרוכזים  200-פני כ-הדו"ח משתרע על
הופסקו  ,יה, אשר ינחו את ועדת השירותים בדיוניה העתידיים בנושא. כזכורוהמלצות

, עם ההחלטה להקים את ועדת החקירה ולהמתין 1966דיונים אלו בסוף שנת 
הועדה הציבורית, הבוחנת את  תקים של הדו"ח נמצאים גם בעיונה שללמסקנותיה. הע

 ,השגותיה במספר שאלות את ות להגישקת את האפשרובוד ,צותוההמל םהממצאי
או שהיא רואה להציע פעולה נוספת או שונה מזו שבוצעה  שהיא חולקת על הטיפול בהן

ידי ועדת החקירה. השגות והמלצות אלו מתכוננת הועדה הציבורית -או מומלצת על
 עדת השירותים בטרם תיגש זו לדון בדו"ח.ולהגיש לו

 ח"עיקרי הדו

עדויותיו את א פנתה לציבור יוצאי תימן להגיש הי ]=ועדת החקירה[ עם הקמת הועדה
למות ילדי קשר להיע ןלהוכן פנתה לציבור בכללו להמציא כל עדות וידיעה שיש  ,נותיוותלו

 –באמצעות הועדה הציבורית ונציגיה לרוב  –עדת החקירה ותימן. בעקבות זאת הגיעו לו
רובן מילדי תימן ומיעוטן מילדי עדות אחרות. מלבד  נפשות, 342-תלונות הנוגעות ל 399
ילדים שנעלמו עוד במחנה חאשד, בעדן, ואשר  17-הוגשו תלונות המתייחסות ל זאת

 זאת.ועדת החקירה החליטה שלא לחקור בהן, מחמת הקשיים הטכניים לבצע חקירה כ

 ,נפשות 342עלמות ונות על הידיקת התל, אפוא, בבעיקר פעולות ועדת החקירה נתרכזו
 כי: ירה מגלהוסיכום החק

י מסיבות שונות שהזמן גרמן, לא ניתן היה, תקופה, אף כהילדים נפטרו באותה  316 א(
 ברוב המקרים, להודיע על כך להורים.

 ים.מצילדים נתגלו כמאו 4 ב(

ר עלה אשרו את אשילדים נותרו בגדר נעלמים, הואיל ולא נתגלו מסמכים שי 22 ג(
 בגורלם.
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ידי ועדת החקירה, מאנשים -ם על אלפי תיקים ומסמכים שרוכזו עלאלו מסתמכיממצאים 
ממוסדות שהיו קשורים בעליית יהודי תימן. עם זאת, מאשרת ועדת החקירה, כי שונים ו

צליחה לאתר את הארכיונים, ולעתים אף נתגלה כי הללו לא ה עדההו במקרים רבים
 .מוהושמדו או נעל

קבורתם. , ולרוב אף לאתר את מקום ילדים 316בוע את מותם של מסמכים אלו אפשרו לק
הועדה למעלה משלושת אלפים תיקי אימוץ ברחבי הארץ שבוצעו  בדקה מכן,לאחר 
ילדים שהוריהם התלוננו על היעלמם אכן חיים  4והצליחה לגלות כי  ,1956–1949בשנות 

 ומאומצים במקום כלשהו.

 הילדים של םמיעלפשר את הסקנותיה מנסה ועדת החקירה להסביר את הרקע שאבמ
 ת:פת זאת לחמש סיבווהיא זוק ,או תעלומת גורלם

 יהודים מתימן(. 70,000-ך תקופה קצרה )לפי המשוער עלו אז כמונית תוה עליה א(

 וב שונים.ישמקומות בבמחנות שונים ובפנים הארץ יה ינדודי האוכלוס ב(

נוקות ובתי חולים ללא רישום מתאים או הפרדת בנים מהוריהם ואשפוזם בבתי תי ג(
 ברישום משובש.

 תה גדולה.ותמויחסית רבה ת ילדים תחלוא ד(

 טיפלו בעליית יהודי תימן.וסדות שבמחנות ובמיבושי שמות ברישומים שונים ש ה(

. הועדה ועדת החקירה קיבלה ידיעות שונות בדבר ילדים תימניים שנמסרו ליהודים מחו"ל
בדקה בישראל את הידיעות, והגיעה למסקנה כי יש להמליץ על עריכת חקירה כזאת 

 בחו"ל.

 ,גשת הדו"ח היא מתפרקתכי עם ה מבהירה הועדהעיף ההמלצות, בחתימת הועדה בס
עדת השירותים ולשרי המשטרה והמשפטים נראה, וידה לו-ההמלצות הניתנות עלולפי 

דיעה גרידא להורים על מלבד הי לראות בזאת סוף פסוק, שאין בו עודחפצה הועדה כי 
 בנכם נעדר! בנכם מאומץ! ת!קירה: בנכם מתוצאות הח

מאליה עם הגשת הדו"ח עלולה, כמובן, להקשות על דיוני ועדת התפרקות הועדה 
יש להמשיך את החקירה בחו"ל, או בסוגיות השירותים, שהרי ייתכן מאוד כי זו תחליט, כי 

רזה א נזדב היה יותר, כנראה, אילולת וליבון. מוטאחרות הדורשות עדיין חקירה נוספ
 ה ממתינה להחלטת ועדת השירותים.תיהועדה להתפרק, אלא הי

, כנראה, תיבוריגש עם חברי הועדה הציבורית מוסר, כי בכוונת הועדה הצו שנפכתבנ
 22י מחנה חאשד, נעדרכגון  –ירה ותוספת ליבון במספר שאלות המשך החקלבקש 

עיון ובדיקה בחוגי הועדה הציבורית. חברי הנעדרים ושאלות נוספות הנמצאות עדיין ב
, כי כל עוד לא ועדת החקירה, אך הבהירוהערכתם לעבודת  הועדה ציבורית הביעו את

כי חשוב אף  –מסכם רק שלב ראשוני נדונו מסקנות הועדה והמלצותיה, הרי הדו"ח 
קירה תתבקש להמשיך חועדת ה א צורך, הרי יתכן כיהפעולה. ואם יהשל  –ביותר 

 עבודתה.ב

 .1 , עמ'חתשכ" סיוון, כדהעת אפיקים גיליון -אמר זה פורסם לראשונה בכתבמ


