בס"ד
יום חמישי לסדר יצאו בני ישראל ביד רמה ,כ"ד תמוז תש"פ 16 ,מאי .2020
שלום וכל טוב סלה ,לכבוד מו"ר ישראל רוזנר הי"ו.
הנני מבאר כאן פרטים שפורסמו בשבוע זה אודות מצב היהודים בתימן לבקשתך ולתועלת הרבים.
בראשונה ,הנני מודיע כי השתדלתי שמצב היהודים בתימן בכלליות ובפרטיות הגיע אל הנשיא דונלד
טראמפ ,ודיברתי עם מחוקקים ושרים ופעילים בממשלות תימן וארה"ב ,ובעקיפין אף עם מנהיגים
בעלי השפעה חות'ים ,ועוררתי אודות היהודים וזכיותיהם ,וביקשתי מהם לעזור להפסיק הסבל
והצער מעליהם .בשנה שעברה פגשתי את הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן ,וחדשיים לאחר מכן הזמין
אותי לדבר באסיפה הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר בניו יורק ,ולבקש מהם לעזור ליהודי תימן
ולכל אדם בעולם הנרדף וצריך עזרה .ממשלות ארה"ב ותימן תומכים בזכיות האדם ,ורוצים לעזור
לשארית הפליטה להגיע למקום מבטחים ,אך הקושי הגדול הוא שאין לממשלת תימן שליטה גמורה
במרכז תימן ,דהיינו מחוזות צנעא ועמראן וסביבותיהן אשר תחת שליטת החות'י משנת תשע"ה.
אני עומד על המשמר בכל יכלתי לעזור לשארית הפליטה ככל האפשר ,אך המצב הכללי והביטחוני
הנוכחי של תימן אינו יציב גורם לכמה הגבלות ,ומעכב כמה דברים נחוצים .כבר נעשו מאמצים רבים
לאפשר ליהודים לעבור לבירת תימן הזמנית 'עדן' כדי שמשם יוכלו לנסוע לאיזה מדינה שירצו .ב"ה
בשבוע שעבר עלה ביד משפחת יהודית לנסוע ברכב מעיר צנעא לעיר עדן ,מהלך שמונה שעות בערך,
ומשם טסו לקהיר בירת מצרים ,ושם יש כמה יהודים שיצאו מתימן לפני שנה בערך.
יש יהודי שאסרוהו החות'ים לפני כמה חדשים ,כנראה בגלל שהוא מכר ביתו למוסלמי שאינו משלהם,
או שרצו ממנו כסף .לאחר כמה שבועות שוחרר לביתו ,והוא זה שנסע למצרים עם אימו ושלש בנותיו.
יש לו בן ובת נשואים בלונדון ,ובן בחור בארץ ישראל .אכן אשתו ,ובנו הגדול ומשפחתו עדיין בתימן,
וכמובן אמורים המה לצאת מתימן בקרוב ,אם לא ישכנעום עסקנים מסטמר להישאר שם.
רוב היהודים שנותרו בתימן הם ממשפחת מרחבי ,ואינם יכולים לצאת מתימן בגלל שיש להם בן בבית
הסוהר ,ליבי מרחבי .מקווים לכשיצא ,משפחתו תזוז לישראל כי שם יש להם קרובים וידידים.
לקחת בחשבון שלא רק החות'ים חומדים את בתי היהודים ורכושם ,אלא גם שאר קבוצות הגוים
בתימן .ניקח לדוגמא בתי הקברות של היהודי בעיר עדן ,שאינה תחת שליטת החות'ים .שם הגוים
המכונים 'הבדלנים' – דהיינו אותם העורכים מלחמות וריב ומדנים נגד ממשלת תימן הנוכחית,
וברצונם לבטל איחוד צפון תימן ודרומו ,דהיינו צנעא ועדן ,כמו שהיה עד שנת ה'תש"ן – בונים על בתי
החיים של היהודים ,ולא עושים חשבון לשלטון ,ולא חולקים כבוד לבני האדם הטמונים שם.
מה שפורסם שהחות'ים רוצים לקנות את בתי היהודים במחיר הכי זול ,הרי בפועל ,החות'ים כבר
נכנסו לבתי היהודים בכח ,ועד היום גרים שם בחינם ונגד רצון הבעלים .כך עשו בזמן שגירשו את
היהודים מכפר ג'ריר שבמחוז צעדה בשנת תשס"ז .והנני מצרף כאן כמה עובדות נכונות שאירעו.
א) מניתי מוסלם לשמור על הבית שלי שלידו יש גם המקוה טהרה ,אבל בשנת תשע"ו מנהיג החות'ים
בריידה הלך ושבר את המנעולים ,ובכח נכנס לגור בביתי ,ואף השתלט על המקוה טהרה ,ואיים על חיי
האפוטרופוס באם יעמוד נגדו .אני לא מכרתי את ביתי הפרטי כי בחצרו יש מקוה טהרה ששימשה את
הקהילה עד כניסת החות'ים לבית שלי בשנת תשע"ו ,ומאז לא היה ליהודים גישה אליה .הסיבה
הראשית שלא מכרתי הבית הייתה בגלל שרציתי לספק ליהודים ענייני יהדות הבסיסיים לטהרה
וקדושה .כמה חדשים לאחר שנכנסו החות'ים לגור בביתי ,פניתי אל שגריר תימן בארה"ב ,אך הוא
אמר לי שהחות'ים גם כלאו אותו ואח"כ לקחו ביתו שבבירה צנעא ושוה פי עשר מביתי .מצאתי קונה
לביתי אבל לא יכלתי למכרו כי מנהיג החות'ים באיזור ריידה גר בו ,ואין יד חזקה שתוציאו משם.
ב) וכן אחד הרבנים המבוגרים של הקהילה בריידה יצא מתימן בשנת תשס"ט והניח מוסלמי
אפוטרופוס על ביתו .אח"כ המוסלם הצליח לזייף שטר מקח וממכר ,והיום הוא גר באותו בית ,וטוען
שהוא כבר קנה את הבית מהיהודי ושילם דמי הבית .כמובן שהגוי לא שילם אפילו פרוטה אחת,
וכולם ,כותב החוזה והעדים והטוען מוסלמים ומאוחדים נגד זכיות היהודים.
ג) יהודי אחר שיצא מתימן בשנת תשע"ה בערך ,הניח מפתחות שלושת הבתים שלו ביד אחד שייח'
ובעל משרה מן הנאמנים לחות'ים שם במחוז עמראן ,והרשה לו שימכור את הבתים ויקח שכרו,
וישלח לו דמי הבתים דרך הבנק .אולם אותו גוי מכר את שלושת הבתים והחזיק את כל הכסף ,ומאז
ועד היום לא ענה להם בטלפון ולא הגיב לאנשים שנשלחו אליו לברר הדבר.
ד) יהודי אחר יצא מתימן בשנת ה'תשע"ג ומינה מוסלם שישמור על ביתו ששווה בסביבות  200אלף
דולר .החותים נכנסו לגור באותו בית והכריחו את האפוטרופוס להסתלק ולבטל התערבותו .לאחר
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שדרשתי באו"ם שנה שעברה שהחות'ים לוקחים בכח את בתי היהודים ,ואוסרים אותם על לא עול
בכפם ,החות'ים שלחו גוי לירדן כדי לקנות את הבית הנ"ל .אותו שליח שילם ליהודי בערך עשירית
המחיר של הבית ,ואף לא שאל ממנו שיחתום שטר מכירה ,כי אם הסתפק שהיהודי מסר לו את שטר-
בעלות הקרקע ,באופן שהיהודי לא יוכל עוד לטעון ולהוכיח בעלות על הבית .בלית ברירה ,היהודי
הסתפק בכך ,באמרו ,עדיפה קצת מדמי הבית מלהפסיד את הכל.
ה) אחיו של הנ"ל ,מכר ביתו הנמצא מול בית אחיו לגוי השכן .אמנם לאחר שהיהודי חתם על שטר
מכירה הגוי סירב להעביר את דמי הבית ליהודי ,כי החות'ים התערבו בעניין והפסיקו המכירה ,ומאז
הגוי גר בבית זה בלי שום תשלום .היהודי בעל בית זה פנה אלי לבקש עזרה ,ולא ידעתי מה להציע לו.
כמו כן אביהם נסע מתימן והשאיר בית ,והינו עד היום ביד הגוים ולא נמכר.
ו) בנפת ארחב ,שלילת בתי היהודים בכח ובחינם התארגנה על יד השייח'ים תושבי המקום ,שמונה
שנים לפני הופעת החות'ים .וכן בתי היהודים בשאר המקומות שבמחוז עמראן אשר גרו בהם לפני
שיעברו לגור בעיר ריידה ,גם נלקחו מהיהודים בחינם ובערמה על ידי השייח'ים .אינו דומה דמי
הבתים אשר בריידה לשאר המקומות ,אבל ברור לי שבכל מקום בתימן זכות האדם בבעלות הקרקעות
הינו דבר חזק מאוד ,ובטוחני שרק בתי היהודים נלקחו מהם בכוח הזרוע.
כנראה שמטרת הכתבות שבערבית שפורסמו בשבוע זה היא נגד כת החות'ים .עניין זה יכול לעורר
קנאת החות'ים ,ולגרום שהם יעכבו היהודים מלעבור לעיר עדן ,היות ואינה תחת שליטתם ,כי אם
תחת ממשלת תימן הרשמית והבדלנים .אנו תקוה שדברים אלו לא יגרמו נזק ליהודים בתימן ,ולא
יגרמו הגבלות חדשות על יציאת היהודים מתימן דרך שדה התעופה שבעיר עדן .יתכן שהכותבים
רוצים למשוך דעת הקורא ,ולהראות שממשלת תימן אינה מעודדת הגירת היהודים מתימן .ואולי
הגוים מפרסמים דברים אלו בגלל שכך הבינו משיחותיהם עם היהודים ,או בגלל שהם רוצים לפרסם
מה שהיהודים סובלים בתימן .ויתכן שזה יעזור לגוים לסדר ליהודים הנמצאים בקהיר עמדת הגירה
ורשות שהייה חוקית במצרים ,ולקבל עבורם תמיכה הומינטרית מקבוצות וארגוני האו"ם ,וד"ל.
מה שפורסם שאסרו כל היהודים שנשארו במחוז עמראן ,זה לא נכון .המראיין כתב 'אסרו כולם' ,אבל
ברור שלא אסרו הנשים והילדים .זה ברור שהחותים עם כמה קבוצות הגוים בתימן מציקים ליהודים
כדי לגרשם מתימן .אולם ממשלת תימן רוצה שהיהודים ישארו בתימן ,ובלית ברירה להעבירם
למצרים ולהחזיקם שם מכמה טעמים .גדולי ממשלת תימן אומדים שיבוא יום והיהודים יגורו
בשלווה עם המוסלמים בתימן ,ובגלל זה הם מחזקים ומחזיקים את המוסר הידוע  ....בקהיר כבר
יותר משנה .אדם כזה לא יכול רב קהילה יהודית תימנית חרדית ,כי הוא בעצמו העדיף החינוך
המוסלמי על החינוך היהודי מלפני י"ד שנים .ומה זה יעזור אם אין ליהודים תשמישי קדושה ושאר
דברים הנצרכים לכל יהודי כגון ,שוחט ,מוהל ,מסדר קידושין ,תלמוד תורה ,קבורה ותכריכין ,וכדו'.
נכון שהיהודים שנותרו בתימן חיים בפחד נורא ואיום תחת שליטת הכת החות'ית ושאר קבוצות
מוסלמים שונאי היהודים ושונאי ישראל ,אבל לא באופן שאין ביכולת היהודים לקנות מזון .קושי
קניית המזון לכל תושבי תימן קשור להכנסה הכלכלית ולמצב הבטחוני הכללי .תימן היא במלחמת
אזרחים .ועוד ,בשעות הלילה גם הגוים נשארים בבתיהם מחמת הסכנה ,וביום יוצאים רק בשעת
הצורך כדי שלא יחשבו אותם שמסתובבים לרגל או לאסוף מידע על המדינה ותושביה .ואם כך המצב
חמור אצל המוסלמים ק"ו לגבי היהודים.
החות'ים וכמה קבוצות מוסלמים רוצים להשתלט על רכושם של היהודים בכל דרך אפשרית ,ויש
יהודים שאולצו למכור בתיהם בסכומים מאוד זולים .מטרת הרבה מוסלמים היא לאלץ את היהודים
לוותר על רכושם ולעזוב את ארץ תימן .ויש יהודים שהחות'ים התעללו בהם ואסרו אותם לזמן רב על
לא עוול בכפם ,אבל לא שמעתי שהפסיקו עליהם
מים וחשמל או שאסרו עליהם רכישת מזון.
המים בתימן ברוב המקומות אשר גרו בהם יהודים
במחוז עמראן מסופק לבתים ע"י רכב מיוחד
לשיווק מים לבתים או להשקיית השדות ,ולכן לא
שייך לומר שהחות'ים הפסיקו המים על היהודים.
יתכן שבעלי רכבים אלו עשו בעיות ולא רצו לספק
מים ליהודים ,או בגלל חסרון דיזל להדליק
הגנראטור המעלה מים מן האדמה ,כי הרבה
פעמים יש חוסר בדיזל המובא ממחוז מארב.
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וכן החשמל מגיע מאיזור מארב ( 150ק"מ קו אווירי) שהוא תחת שליטת הממשלה והאחים המוסלמים,
ולכן גם למוסלמים תושבי מחוזות עמראן וצנעא וסביבותיהן שנפלו בידי החות'ים אין חשמל כבר
כמה שנים ,כי אם ע"י חברות קטנות המספקות חשמל ביוקר לכמה שכונות בכמה מקומות.

לינקים לכתבות בערבית אודות בנייה על קברות היהודים בעיר עדן ,התמונות נלקחו משם.
https://www.alayyam.info/news/84K2IBL1-EOQ7PS-830D
https://hunaaden.com/news57503.html

לינק לוודיאוhttps://twitter.com/i/status/1228722778444091393 :

בתמונה זו ,כל השטח הפנוי הוא בית החיים של היהודים .בצד שמאל ,הקברות כבר נהרסו ולא נשאר
עליהם רושם בולט .עכשיו בונים בקצה שהשני ,דהיינו לצד ימין ולמעלה ,כמו שבתמונה הבאה.
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מצוה גדולה לפרסם את הסבל שאחינו היהודים סובלים בתימן ,ולפעול בזריזות להעלותם ארצה,
ולמנוע הבנייה על בתי הקברות היהודי בעדן.
תודה רבה על התעניינותך הטובה אודות מצב אחינו היהודים ושלומם בארץ תימן .אני מקוה
שתפרסם רק דברים מועילים לכלל ולפרט .אני מעדיף שלא תפרסם שמות האנשים בגלל השמירה ,אך
ביכלתך להשתמש בשמות שכבר פורסמו בעיתונות הערבית אם תרצה ,ותזכיר שהם מקור הדברים.
נא להודיע לי אם תרצה יותר בירורים או שאר עניינים .אשמח מאוד שתשלח אלי הטקסט לעיין בו
לפני שתכניסו לעימוד ולפרסום ,כי פעמים רבות יש לי הערות נחוצות .אני לא רוצה שיפרסמו דברים
בשמי אשר מעולם לא אמרתי כמו שכתב יענקי פרבר.
ויהי"ר שיקויים בך מק"ש ,ישראל עבדי אתה אשר בך אתפאר.
צ"ה פאיז גראדי
הנני מצרף כאן כתבה שפורסמה היום בעיתונות הערבית.
תרגמתיה ,ושילבתי הערותי הנחוצות בכמה מקומות בין סוגריים.
לינק למקור הכתבהhttps://ababiil.net/news192413.html :

כותרת הכתבה" :משפחה יהודית תימנית נפרדת מתימן בדמעות לאחר שהחות'ים גרמו להם לבחור
בין שהייה בכלא או לעזוב"
תוכן הכתבה :בדמעות עזבה תימן השבוע משפחה יהודית תימנית ,והגיעה לאחת מהבירות הערביות
(קהיר) ,ע"פ הוראות המיליציה החות'ית (זה לא בהוראת החותים ,כי המשפחת בעצמה רצתה לעזוב תימן זה
זמן רב ,ובפרט שנלקחה מהם בת וחיתנוה במוסלמי) ,שנתנה שתי ברירות לראש המשפחה ,כלא (בגלל שמכר
את ביתו והחות'ים רצו ממנו כסף) או עזיבת ארץ הולדתו עמראן (צפונית לצנעא) ,שם נוכחות הקהילה
היהודית מתקרבת לסיומה מאזור זה שבפועל החזיק כאחד המרכזים החשובים ביותר בתולדות
היהודים בתימן.
בעיתון "אלשרק אלאוסט" הועלה כי אחר מסע הסבל שנגרם למשפחת סעיד אלנעטי (משפחה זו ידועה
בשם משפחת חמדי ,אך כונתה נאעטי על שם הכפר 'נאעט' שממנו באה) מתחילת השנה ,כשהוא נטרד ונרדף,
לפני שהוא נכלא במשך יותר מחודש ואז ביקש לעזוב את האזורים שבשליטת המיליציה של החות'י,
או להישאר בכלא .על פי פרטים מבני הקהילה היהודית שכיום אינה עולה על  33אנשים משני המינים,
רק חמישה מהם גרים )3( ,באזור כ'ארף שבנפת עמראן ו()2במחוז ארחב בנפת צנעא ,מכיוון שהחות'ים
מתנכלים בכוונה לתושבי אזור אלסוק אלגדיד שבנפת עמראן ,אשר רוב תושבי המקום היו יהודים
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לפני הופעת החות'ים ,כדי להכריח אותם להגר ולקנות את בתיהם ונכסיהם במחירים הכי זולים כדי
שלא ישארו יהודים באזורים אשר תחת שליטתם (כל זה נכון).
בחודש מאי שעבר עצרה המיליציה החות'ית יהודי בשם יוסף (בנו של הרב הקהילה בבית הראש לשעבר),
וכלאה גם את סעיד אלנעטי (כנראה בגלל שהוא מכר את ביתו למוסלמי שאינו אדוק לכת החות'י) .לאחר
חודש וחצי במאסר משפחתו התחננו (שאר היהודים פחדו להשתדל אודותיו שמא החותי'ם יאסרו אותם על
כך) אצל חשובי השבטים המוסלמים (אני מארה"ב השתדלתי אצל ממשלת ארה"ב ועם אישים מוסלמים
תימנים הפועלים למען האו"ם לשחררו כמו שדאגתי גם אודות בנו ושאר יהודים שהיו בבית הסוהר ,כולל ליבי
מרחבי הנמצא עדיין בכלא בגלל הס"ת שהוצא לישראל בשנת תשע"ו) ,שוחרר אלנעטי לאחר שחתם על
התחייבות למכור את ביתו ולעזוב את הארץ (לא ברור .אני יודע שהחות'ים אסרו אותו לאחר שהוא כבר מכר
את ביתו) .במהלך החודש הנוכחי הכת (ר"ל החות'י) איפשרה לו למכור כמה מחפציו וכלי הבית ,וביחד

עם אימו ושלוש בנותיו עזבו לעיר עדן לפני שהגיעו לאחת מבירות ערב לחיפוש מקום מגורים חדש.
חברי הקהילה אמרו ל"אלשרק אלאוסט" כי אלנאעטי נאלץ יחד עם משפחתו ,לעזוב את תימן עם
בכיות כי לא רצו לעזוב את ארצם .אחד מהם אמר" :לא נותרו בעמראן כי אם אישה המטפלת באחיה
שאיבד את דעתו ,בעוד שיש שלשה (שניים ,איש ואשתו ,אין להם ילדים) נוספים במחוז ארחב .המקורות
דיברו על כך שהמשפחה אמרה לחות'ים שלא תמנע מהם לעבור בנקודות המשטרה הפזורות לאורך
הדרך המובילה לבירה הזמנית עדן ,אך הם (ר"ל החותים) ענו להם ואמרו" :תסעו ,ואל תדאגו ,אנו ניתן
לכם רשות מעבר בכל נקודות המשטרה ,והדבר החשוב ביותר הוא שתעזבו (ארץ תימן)".
לפי מקורות מבני הקהילה היהודית ,אלנעטי עזב את צנעא עם שלוש בנותיו ואמו הנכה והגיע לעיר
עדן ,אך הוא הודיע כי הטיסות של חברת "אלימנייה" אינן נוסעות לחוץ לתימן ,אמנם אמורה להחזיר
אלפי אנשים שהיו תקועים מאז תחילת נגיף ה"קורונה" למספר מדינות .המשפחה היהודית נאלצה
להישאר מספר ימים (לא נכון) בעיר עדן עד שחברת התעופה הצליחה להשיג אישור להובלתם באחת
מטיסותיה ...כי שאר המדינות לא אפשרו לבעלי דרכונים תימניים להיכנס אליה ללא ויזה מוקדמת.
עד לפני שהחות'ים פלשו לנפת עמראן ,באזור אלסוק אלגדיד היה כמו שכונה ...שרובה היו מבניה של
הדת היהודית שעבדו בסדנאות ברזל ,נגרות ותיקוני מכוניות ,וחלקם הגרו מתימן אך שמרו על
משפחתם .שם (ר"ל באיזור עמראן) בנו שם בתים  ...עם רוב האוכלוסייה המוסלמית מטעמים דתיים,
ולעיתים נדירות נרשמו בעיות .עם זאת ,עם הופעת הארגון העדתית (ר"ל הגזעני) של החות'ים במחוזות
צעדה באמצע שנת  ,2004החלה הכוונה שיטתית נגד היהודים ,ותימן ידעה את הגל הראשון של עקירה
כפויה של קהילה יהודית זו...
הוא הוסיף" :כאשר החות'ים השתלטו על אזור אל-סאלם ושלחו אזהרה בכתב ליהודים לעזוב את
המחוז ,ההתקפות נמשכו ,ואחרי שמספר האנשים הללו היה יותר מחמשת אלפים ,כיום מדובר במעט
יותר משלושים איש ,שרובם מתגוררים במקום שבבעלות משרד הביטחון ליד (מול) השגרירות
האמריקאית בצנעא".
כאשר החות'ים החלו לירות בכפר ג'ריר שבנפת אל-סאלם על מכוניתו של בנו של הרב יוסף מרחבי ,אז
נאלצה ממשלת תימן להעביר משפחות אלה לצנעא ולספק להם דיור ואוכל ,ועם אירועים אלה החלו
היהודים בעיר צעדה ובאיזור אבו ג'ובארה ,ואמלאח ,בהגירה לחוץ לארץ תימן ,ורובם נסעו לישראל.
לאחר שהמיליציה החות'ית השתלטה על בירת תימן ,חששם של היהודים גבר על חייהם ,במיוחד כי
הם היו נתונים להתעללות מצד הקבוצה בצעדה ועמראן ,וזו הסיבה שהם החלו לנסוע לחוץ לתימן
בקבוצות ,שהמפורסמת שבהן הייתה נדידת אחד המשפחות מנפת עמראן ובבעלותם העתק ישן של
התורה שהוצג מתנה (לא נכון .המשפחה מחזיקה את הס"ת) לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לאחר
שהגיעו לתל אביב.
האירוע עורר מחלוקת רבה ,שלאחריה נעצר רב הקבוצה היהודית וקרוב משפחתו ,אכן את הרב
שוחרר לאחר שלושה חודשים בכלא המודיעין תוך שהאברך הצעיר לבי מרחבי נשאר בכלא (אם לא היה
בן דודו מוסר אותו ,היה יוצא איתו ,ולא היה נעשה קושי גדול להוציאו מבית הסוהר ,וכאן יש להבין את מאמר

חז"ל ,אין המכה של מצרים אלא מדבית אבא) .למרות שלפני כשנה וחצי הוציא בית המשפט הראשון זיכוי
לליבי מרחבי עם שני מוסלמים שהואשמו איתו בהקלה להברחת הספר תורה ,אך עד עתה כבר שש
שנים והוא עדיין בכלא .ליבי (בגיל  33בערך) לקה לאחרונה בשבץ מוחי שגרם לו לשיתוק ובריאותו
הידרדרה (שמעתי שהוא סובל ממיעוט משמעותי בחוש הראייה ,וככל הנראה כי זה תוצאה מהתעללות פיזית
ונפשית שהוא סובל שם בכלא) ,ובכל זאת התביעה המנוהלת על ידי החות'י דוחה את כל הערבויות
שהוצעו לשחרר אותו ,כמו עמיתיו ,אף למועד משפטו בפני בית המשפט.
*** עד כאן תרגום הכתבה משפת הערבית***
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תשובתי לכתבה שפורסמה בחדרי חרדים היום ,כ"ז תמוז תש"פ ,בכותרת "הרב גראדי על הדיווחים
מתימן :הרבה מהם לא נכונים" ,מאת יענקי פרבר.
לינק לכתבהhttps://www.bhol.co.il/news/1118933 :

אינני מכיר את יענקי פרבר ,ואינני יודע מדוע כתב בשמי דברים שמעולם לא אמרתי .כל שיחתי איתך,
מר ישראל רוזנר ,הייתה רק הקדמה ולא לפרסום ,עד שאברר הדק היטב את כל הדברים שפורסמו.
אני מקוה שאתה מכיר את יענקי פרבר ,ותאמר לו שיעדכן את מאמרו ,ויתקן הלשון במקומות שכתב
בטעות בשמי ,דהיינו שלא ישאירם בין סוגריים ויטעון שהם דברי .כנראה טעויות אלו נבעו מחוסר
הבנה בשיחה הטלפונית.
המוסלמי שמניתי שומר על הבית שלי הוא לא השכן שלי ,ולא התקשר אלי שהחות'ים לוחצים עליו
למכור להם את הבית שלי מהם ,אלא יום אחד הוא מודיע לי בטלפון שמנהיג החות'ים הלך ושבר את
המנעולים ,ובכח נכנס לגור בבית שלי .הממונה אמר שמנהיג החות'ים איים על חייו אם יתערב,
והחליט שאינו מוכן לסכן עצמו בגלל ביתי .מנהיג החות'ים בריידה גר עד היו בבית שלי ,ומעולם לא
מכרתי את הבית ,ועד היום הינו בבעלותי.
הבית ששווה בסביבות  250אלף דולר אינו שלי ,אלא של יהודי אחר ,ונמצא רחוק יותר מחמש דקות
ברכב מן הבית שלי .החותים גם נכנסו לגור בבית זה בלי רשות הבעלים ,והכריחו את האפוטרופוס
להסתלק ולבטל התערבותו .לאחר שדרשתי באו"ם שנה שעברה שהחות'ים לוקחים בכח את בתי
היהודים ,ואוסרים אותם על לא עול בכפם ,שלחו גוי לירדן כדי לקנות הבית הנ"ל ,ושם השליח
שהחות'י שילם ליהודי חלק מדמי הבית ,ולכן אף לא שאל ממנו שיחתום שטר מכר ,כי אם הסתפק
שהיהודי מסר לו את שטר-בעלות הקרקעות ,בידעו שהיהודי לא יוכל עוד לטעון ולהוכיח בעלות על
הבית .בלית ברירה ,היהודי הסתפק בכך ,באמרו ,קבלת קצת מדמי הבית עדיפה מלהפסיד את הכל.
אני מעדיף שלא להרחיב אודות הקהילה היהודית ומצב המשפחות שיצאו כדי שתהיה אפשרות
לאחרים לצאת מתימן ,ולא כל דבר ניתן לפרסום .דע כי התמונות והפרסומים שעשו משפחת דהרי עם
בנימין נתניהו והס"ת שהעלו מתימן גרמו שליבי מרחבי הי"ו יושב בכלא אצל החות'ים משנת תשע"ו,
ועד היום הוא סובל נוראות בבית הסוהר.
ידוע כי שדה התעופה הבינלאומי סגור משנת ה'תשע"ו ולא מגיע לשם כי אם מטוסים של האו"ם
המובילים תרופות ועזרה הומנטרית לתושבי תימן .הדרך היחידה האפשרית שנותרה לנו לקשר דברים
ולהשתדל אודות זכיות היהודים בתימן הייתה באמצעות ממשלת ארה"ב ודרך מר מרטין גריפיתס
שליח האו"ם לתימן .וככל הנראה ארגוני סיוע הומנטרים הם שתומכים במזון ליהודי תימן בתימן,
ובהעברת יהודים 'לצורך רפואה' למצרים .משפחה האחרונה יצאה משדה התעופה הבינלאומי שבעדן.
נכון שבמשך השנים רבים משארית הפליטה סירבו לעלות לארץ ישראל כי הם חוששים מהחינוך
ומבעיות צניעות ,אבל אני לא דיברתי זאת בשיחה בטלפון ,ואין דעתי מסכימה לשיטה זו .יש בארץ
ישראל מאות אלפי יהודים שומרי תורה ומצות לרבות סטמר ונטורי קרתא .יש שביקרו בישראל
ובארה"ב וחזרו לתימן לגור ,ויש שנשארו בתימן בגלל השפעת קבוצות האנטי ציונים ,שמפחידים
אותם לעשות עלייה לארץ ישראל .לגבי אותם שנשארו בתימן ,אמרתי ,שהמקום היותר מתאים להם
חוץ לתימן הוא ארץ ישראל בגלל שיש להם קרובי משפחה שם .יציאתם למצרים היתה רק בגלל שיש
טיסות לקהיר ,וקשה להם לנסוע מתימן למדינה אחרת הדורשת וויזא לפני קניית קרטיס הטיסה.
במצרים יש מספר גדול של גויים שברחו מתימן כדי להציל את חייהם לאחר ששליטת החות'י הגיעה
עד לצנעא וסביבותיה .בין אלו הגויים יש מחשובי וגדולי ממשלת תימן ששימשו בזמן הנשיא עבדללה
צאלח ,והם מחזקים את היהודים להישאר במצרים ,ורוצים להחזירם לתימן לכשישתפר המצב .אני
לא חושב שהיהודים חיפשו מדינה ערבית שתסכים לקבל אותם ושם יבנו קהילה חדשה .אין ספק
שישנם מדינות שבסיוע אמריקאי יסכימו ויארחו את שארית הפליטה מתימן ,אבל לא אמרתי את זה
ולא איחלתי לראות קהילה תימנית מאירה מחדש במדינה מוסלמית בעלת מאפיינים ערביים דומים,
וללא חשש לבטחונה ויהדותה .זה לא שייך במדינות ערב בתקופה זו.
***עד כאן תגובתי לכתבה שפורסמה בחדרי חרדים***
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