הנדון :דוד בן צלאח וזהרה דוד
תיק מספר 123/97

פרטי התלונה:

על פי עדותה של גליה יזדי ,אחות הפעוט ,עלתה המשפחה ארצה מתימן בשנת
 1949יחד עם דוד בן השלוש ושוכנה במחנה עין שמר.

זמן מה לאחר כניסת המשפחה למחנה ,ירד שלג
יריעת האוהל ,מעד על יתד האוהל ונפצע באצבעו.

ודוד

ביקש לנער את השלג מעל
האב לקח את

חולים ,שם נאמר לו כי עליו להשאיר את
מששב האב למחרת היום נאמר לו כי דוד הועבר לחיפה

דוד ולחזור

דוד

לקחתו למחרת
שם

לקופת

היום.

נפטר.

עדות לא נמסרה לוועדות קודמות.
הערות:

הגב' גליה יזדי
. 1

2

.

הציגה בפני הוועדה מספר מסמכים:

עולה כי "דוד דוד

תמצית רישום של משרד הפנים מיום  , 17/9/97ממנה
צלח" מספר תעודת זהות  041960527הוא תושב רח' הבשן  9000נס
דף מתוך ספר

בוחרים ,לפיו "דוד דוד

זהות מספר  041960527הוא יליד
לטענתה של הגב' גליה יזדי יש במסמכים

1945

חוקרי

צלח" מנס

ועומדת
אלה

ציונה

נושא תעודת

לרשותו קלפי מספר 990

לארץ,
אוהל עשוי מעץ מאסיבי נפל
לבית החולים מחוץ למחנה (ייתכן חדרה) ולאחר זמן

בתכריכים ונקבר על

ידי

.

להעיד כי אחיה בין החיים.

הוועדה שוחחו עם מר יצחק ,אחיו של דוד שהיה בן עשר בעת
ומגרסתו לאירוע עולה כי דוד שיחה בסמוך לאוהל המשפחה

עליו.

ציונה.

דוד נלקח לבית החולים
מה

העלייה

ותומך

של

במחנה ומשם

הובא כשהוא עטוף

האב במחנה.

ביום  8/4/99שוחחו חוקרי הוועדה עם אברהם ,אח נוסף של דוד ,ומגרסתו
לאירוע עולה כי כחודשיים לאחר עליית המשפחה ארצה שיחק דוד ליד אוהל
המשפחה מעד ונפצע ביד שמאל .דוד נלקח למרפאה ונאמר לאב לשוב ולקחתו
אחר הצהריים .משחזר האב אחר הצהריים נמסר לו כי דוד נלקח לחיפה

ויומיים

לאחר הפציעה נמסר כי נפטר.

חוקרי הוועדה שוחחו עם חיים ,אחיו הבכור
כי דוד מעד ועמוד של אוהל נפל
שתת דם .דוד נלקח על ידי האב באמבולנס לכיוון חיפה .האב נשאר בחדרה
וכעבור זמן מה נמסר לו כי דוד נפטר בבית החולים ונקבר.
של

דוד מגרסתו לאירוע עולה

עליו .זכור לו כי ידו

של דוד נפגעה

וכי

ממצאי החקירה:
. 1

2

.

הוועדה איתרה רשימות העברה משדה התעופה לוד למחנה עין
עולה כי "צלח סעיד דוד" נושא תעודת עולה מספר  57780עלה ארצה
 4/12/49יחד עם ילדיו ובהם דוד בן הארבע שנים.

שמר מהם

ביום

הוועדה איתרה שאלון רישום לעולה של משרד העלייה ,ממנו עולה כי דוד
בן צלח דוד עלה ארצה ביום  , 4/12/49בהיותו בן ארבע שנים .כן נכתב
בטור של שנת הלידה גם גילו "  " 4וגם " ." 1945

1301

מסקנות הוועדה:
מן המידע לעיל ובהסתמך על עדויות בני המשפחה עולה בוודאות כי דוד בן
צלח וזהרה דוד נפצע כתוצאה מפגיעה שנגרמה מנפילת מוט תומך של אוהל
במהלך שנת  1950ובהיותו כבן ארבע שנים .ככל הנראה נפטר דוד כתוצאה
מחבלה

זו.

על פי

אחת

העדויות

נקבר דוד על

ידי

האב במחנה

עין

שמר.

יצוין כי מבדיקה שערכו חוקרי הוועדה הוברר כי הכתובת הרשומה בתיקו
האישי של דוד וכן הקלפי בה הוא רשום ,אשר הוצגו על ידי הגב' גליה
יזדי אינם קיימים בנס ציונה.
אין לוועדה הסבר לרישום
הרישום.

הכתובת של

דוד

במשרד הפנים על פי תמצית

ראוי לציין כי דוד אינו רשום כמשלם ארנונה בעיריית נס ציונה ולא
נרשמה כל פעולה בתיקו שבמשרד הפנים .תיקו של דוד במשרד הפנים מכיל
טופס שאלון רישום לעולה מיום עלייתו לארץ.

הוועדה

רק

משתתפת בצער המשפחה.
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