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פרטי התלונה:
על פי עדותו של מר שלמה ג'הסי ,אחי התאומים ,עלתה המשפחה ארצה מתימן
בשנת  1949יחד עם התאומים שלום ויוסף בני העשרה חודשים ושוכנה במחנה

עין

שמר

ב'.

זמן מה לאחר הכניסה למחנה ,הועברו שלום ויוסף לבית התינוקות שבמחנה
ובמשך חמישה חודשים באה האם להיניקם מידי יום .באחד הימים לקחה האם
את התאומים ללא רשות לאוהל המשפחה וכשאחיות בית התינוקות גילו זאת
באו לאוהל המשפחה ונטלו את התאומים בכוח מידי האם.
זמן קצר לאחר
בבאר יעקב,

מכן,

להורים כי יוסף ושלום הועברו לבית חולים

נמסר

אך משפנה האב

לבתי חולים שונים

ואף

שם

לבית החולים
לא מצא את התאומים.

לא מצא שם

את התאומים .האב פנה

כעבור שישה חודשים מסר מנהל המחנה לאב כי שלום נפטר .לאב הוצגה גופה
מכוסה בשמיכה ,אך האב לא היה משוכנע כי אכן היתה זו גופתו של שלום.
אחי התאומים
והם

ציין

אינם יודעים

בעדותו ,כי
מה עלה

לגבי יוסף לא נאמר להם מעולם שהוא נפטר

בגורלו.

עדות נמסרה לוועדות קודמות.

מעדות האב מיום  21/3/67לפני ועדת נהלול-מינקובסקי .עולה כי
עלתה לארץ ביום  14/12/49ושוכנה במחנה עין שמר בי .במהלך חודש כסלו
(דצמבר) ,נאמר להורים כי על התאומים לשהות בבית התינוקות.

המשפחה

התאומים שלום ויוסף ,היו בני שמונה חודשים כאשר נשלחו לבית התינוקות.
האם היניקה אותם מידי יום במשך חודשיים .בתום תקופה זו ,נאמר לאם כי

שלום (סאלם) חלה ונלקח לבית החולים פרדס חנה.

למחרת הודעה זו ,הגיע ילד שהיה "עוזר פקיד" ומסר למשפחה כי שלום
נפטר .באותו היום ,הלכה האם להיניק את בנה יוסף ,אך בהגיעה לבית
התינוקות נאמר לה כי גם יוסף חלה ונלקח לבית החולים באר יעקב וכי
יוחזר להם בקרוב.
המשפחה חיפשה במספר בתי

חולים,

אך מאז

נעלמו עקבותיו

של

יוסף.

בשנת  , 1960התלוננה אם המשפחה במשטרת פרדס חנה על היעדרות התאום יוסף
בלבד וזאת מאחר ודיווחה כי אבי הנעדר זיהה את גופת בנו שלום כאשר
הוחזרה גופתו מפרדס חנה.
ביום  04/05/94קיבלה המשפחה ,לבקשתה ,תעודת פטירה של משרד
ממנה עולה כי שלום בן דוד ג'הסי
מספר זהות , 0-4203408-2

הפנים,

נפטר

00/12/1964

.
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ביום

ממצאי החקירה:
המשפחה מתנגדת לפרסום הממצאים.
הממצאים יישלחו למשפחה בלבד.

מסקנות הוועדה -

לגבי שלום:

מן המידע לעיל בוודאות עולה כי שלום בן דוד ולולווה גיהסי נפטר
כתוצאה מרעלת ודיסטרופיה ביום  4/1/50בבית החולים פרדס חנה ,וזאת
כשלושה שבועות לאחר מועד העלייה לארץ.

מקום קבורתו של שלום לא אותר.

התייחסות מקיפה לגבי רישומי

משרד

הפנים תובא בדו״ח

מסקנות הוועדה  -לגבי יוסף:
אין בידי הוועדה כל ממצא היכול להצביע על גורלו
ולולווה גיהסי.
נציין כי ארכיוני בתי החולים באר יעקב
שנערכו בבית העלמין באר יעקב אבדו.

הוועדה

ועין

שמר

של

המסכם של

הוועדה.

יוסף בן דוד

הושמדו ורשימות

משתתפת בצער המשפחה.
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