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מדמוני)גזל(ומזליחיאבת)יונה(חממההנדון:
71/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחימדמוני,מנחםמרשלעדותופיעל
שנה.החציבתחממהעםיחד1949שנתבמהלך

יותרמאוחרשעתייםאמה.מידיחממהנלקחהלוד,התעופהלשדהבהגיעם
לקבורה.והובאהנפטרהחממהכילהםנמסרהעין,ראשלמחנהכשהגיעו

גופה.ראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

נקברהחממהלפיושלגי,מוועדתמסמךהמשפחהקיבלהמספר,שניםכעבור
הקבר.חלקתאתמצאולאהםאךסגולה,העלמיןבבית

אףקיבלו1988ובשנתחממהשלשמהעלגיוסצווילדבריהקיבלההמשפחה
עבורה.מגןערכתלקבלתהזמנהקיבלו22/5/97ביוםשמה.עללבוחרהודעה

הח?ירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
,1964מספרולכרטיס55562מספרעולהלתעודת

וגזלסאלםיחיאלפיו
חודשייםבתהיתהחממהכיצויןכן.8/11/49ביוםארצהעלומדמוני
.10/11/49ביוםנפטרהוכיארצהבהגיעה

המתייחסרישוםובוהעין,ראשמחנהשלפטירהיומןהוועדהבידי.2
ביוםנפטרהמודני",יחיא"חמאמהכיעולהממנו,1964מספרלכרטיס
חודשיים.בתבהיותהב',העיןראשבמחנה9/11/49

מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובונוסף,פטירהיומןהוועדהבידי.3
1964,

.9/11/49ביוםנפטרהמדמוני,וגזלסאלםיחיאבתחממהלפיו
.10/11/49ביוםנפטרהחממהכינרשםשלישיפטירהביומן

יחיאבת"חממהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
בתבהיותה,10/11/49ביוםנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהמידני"

חודשיים.
ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת

נפטרהמידני",יחיאבת"חמאמהלפיוקבורה,אישורהוועדהבידי.5
.10/11/49ביוםלקבורהוהובאהחודשייםבתבהיותה
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הוועדה:מסקנות

)גזל(ומזליחיאבת)יונה(חממהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן כיומייםוזאת9/11/49ביוםורעלתמעייםמדלקתכתוצאהנפטרהמדמוני,
ארצה.עלייתהלאחר

סגולה.העלמיןבבית10/11/49ביוםלקבורההובאהחממה

בהצלבהוזאתמשפחתהבשםהקלהשיבושאףעלחממהשלבזיהויהספקאין
,1964מספרכרטיסעם

אחרים.נוספיםונתונים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

750



)יעקב(שרעביותמראברהםבתמלכההנדון:
74/96ר5מסתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחות,קריספיןבתיהגבישלעדותהפיעל
העין.ראשבמעברתשוכנההמשפחההשנה.בתמלכהעםיחד1949בשנתמתימן

מספרלאחרחולים.לביתאוהתינוקותלביתמלכהנלקחהלמחנהבהגיעם
נפטרה.מלכהכילהנמסרלמקוםהאםכשהגיעהימים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

מלכהלפיוהפנים,ממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלה08/02/96ביום
.00/07/63מ-החלהמדינהתושבתלהיותחדלה

החלירה:ממצאי

אברהםלפיההמשפחה,שמסרה52908מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
.26/10/49ביוםמשפחתועםארצהעלהשרעבייעקבסולימן

בי.העיןראשבמחנהשוכנההמשפחה
.999העולהשלאישיחשבוןמספרמצויןהעולהבתעודת

ארצה.בהגיעהשנהבתהיתהמלכהכיהעולהבתעודתצויןכן

המתייחסרישוםובוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
יעקבסולימאןאברהםלפיו,52908מספרעולהותעודת999מספרלכרטיס
.26/11/49ביוםארצהעלוומשפחתושרעבי

.16/11/49ביוםנפטרהוכיבהגיעהשנהבתהיתהמלכהכיצויןכן

המתייחסרישוםובוב',העיןראשממחנהילודהיומןאיתרההוועדה.3
,999מספרלכרטיס

ראשממחנהשרעבייעקבסולימןאברהםבתמלכהלפיו
שנה.בתבהיותה,16/11/49ביוםנפטרהב'העין

בת"מלכהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
תש"יבחשוןכ״דביוםנפטרה,העיןראשהעוליםממחנהשלמה"אברהם

שנה.בתבהיותההעין,ראשבמחנה16/11/49

רעלת.המוות:סיבת

ראשהעוליםמחנהשלהמינהלמחלקתשללקבורההפניהאיתרההוועדה.5
המתייחסרישוםובותקווה,פתחקדישאחברהעבור16/11/49מיוםהעין

אברהםבת"מלכהשלקבורתהאתלהסדירבבקשהמדובר.999מספרלכרטיס
שלמה".

בת"מלכהלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
והובאהשנהבתבהיותהנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהשלמה"אברהם
מספרקברא',ילדותבחלקת16/11/49תש״יבחשוןכ״דביוםלקבורה

55.

751



הוועדה:מסקנות

)יעקב(,שרעביותמראברהםבתמלכהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנהבתבהיותההעין,ראשבמחנה16/11/49ביוםמרעלתכתוצאהנפטרה
ארצה.עלייתהלאחרשבועותכשלושהוזאת

קברא',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהמלכה
.55מספר

למחנה,הכניסהביומןשנרשםכפיהעלייהתאריךשלהמוטעההרישוםאףעל 52908העולהתעודתמספרעםבהצלבהוזאתמלכהשלבזיהויהספקאין
האישי.הכרטיסומספר

היינוהעולהבתעודתהרשוםפיעלהואלארץהמשפחהעלייתתאריך
26/10/49.

בדו״חתינתןבנדוןמקיפהשהתייחסותהריהפנים,משרדלרישומיבאשר
הוועדה.שלהמסכם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

^5)
שופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.04151636-0שרעבימלכהשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ארושאםורבקהמשהבניויוסףאברהםהנדון:
75/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההתינוקות,שלאחותם)ארושאס(,בלמלכהגברתשלעדותהפיעל
התגוררההמשפחה.1949יוליבחודשויוסףאברהםעםיחדמטורקיההמשפחה
העלייה.שערבמחנה

המעברעללהקלוכדייעקבבבארלהתגוררעברההמשפחהמהזמןלאחר
לאחרקבוע.מגוריםמקוםלקבלתעדהעלייהשערבמחנההתאומיםהושארו

לונמסרעליה,שערממחנההתאומיםאתלקחתהאבכשחזרכשבועיים
ונפטרו.חלוהתאומיםכי

שםבמחנהבנייןמאחוריהאבנלקחקבורתם,מקוםאתלראותהאבלבקשת
הקבר.חלקתזואםבספקהיההאבסימון,עםעפרתלוליותשתילוהראו

ויוסף.אברהםשלשמםעלגיוסצוויהתקבלולימים
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

אברהם:לגבי-החקירהממצאי

ושבעתארושסורבקהמשהלפיה(,29835)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
צויןכן.3/7/49ביוםארצהעלואברהםהתאוםהאחוביניהםילדיהם

.1949בשנתנולדאברהםכי

התינוקלפיועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
חמישהבןבהיותו,18/7/49ביוםנפטרחיפהעליהמשערארושסאברהם

תזונה.כתתצוינההמוותסיבתבעפולה.העמקהחוליםבביתחודשים,

אברהםהתינוקלפיובעפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
תשייט,בתמוזכ״בביום,נקברעלייה.שערהעוליםמביתארושם

19/7/49.

אברהם:לגבי-הוועדהמסקנות

ארושאםמשהבןאברהםהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
,18/7/49ביוםנפטר

בעפולה.העמקהחוליםבביתחודשים,5בןבהיותו

ביוםלמחרתונקברלארץהמשפחהעלייתלאחרכשבועייםנפטראברהם
בעפולה.העלמיןבבית19/7/49

בעפולה.העלמיןבביתלקבורההובאאברהם
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יוסף:לגכי-החקירהממצאי

משהלפיה(,29835)מסיקיבלהשהמשפחהעולהתעודתהוועדהבידי.1
ביוםארצהעלויוסףהתאוםהאחוביניהםילדיהםושבעתארושסורבקה
.1949בשנתנולדיוסףכיהעולהבתעודתצויןכן.3/7/49

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההועדה.2
חמישהבןבהיותו,20/7/49ביוםנפטרעלייהמשערארושםיוסףהתינוק
תזונה(.)תתמאטרופיהכתוצאהרוטשילדהחוליםבביתחודשים,

יוסף:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרארושאסורבקהמשהבןיוסףהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן רוטשילד.החוליםבביתחודשים,חמישהבןבהיותו,20/7/49ביום
ארצה.המשפחהעלייתלאחרכשבועייםנפטריוסף

אותר.לאקבורתומקום

האחדשוניםחוליםבבתינפטרוהתאומיםכיעולהזהבתיקהממצאיםלפי בעפולה.העמקהחוליםבביתוהשניבחיפהרוטשילדהחוליםבבית

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחבר ועדה חברת

.008751380 אברהם של ת.ז. מספר

.008751372 יוסף של ז.ת. מספר

הוועדהיו״ר

העתק:
הרלעדכון-הפניםמשרד
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והב)שמש(שמםסעידבתרותהנדון:
77/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצהעלההואהתינוקת,אבוהב,סעידמרשלעדותופיעל
העין.בראשמשפחתועםוהתגורר1950בשנתהתחתן1949
אותההיניקהימיםחודשבמשךהמשפחה.באוהלבתאשתוילדה17/5/51ביום
כילהונאמררותאתמצאהלאבהגיעההימיםבאחדהתינוקות.בביתאמה

צריפין.החוליםלביתהועברה
מכןלאחראחדיםימיםלחלון.מבעדרותאתוראתההחוליםלביתהגיעההאם

הגיעההודעהלאחרשבועייםנפטרה.רותכילהנאמרהחוליםלביתבהגיעה
ניגשההאםצריפין.החוליםבביתנמצאתשרותלהםומסרהמשפחהלביתאדם

נפטרה.אכןרותכילהונאמרהחוליםלביתבשנית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עלהוהבצאלחסעידהאבלפיה(,52478)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
שנתבמהלךנישואיהלרגלכינרשםנלווהבדף.23/10/49ביוםארצה
נולדהרותבתםכיצויןכןבעלה.שלהעולהבתעודתהאםנרשמה1950
בי.העיןבראשהתגוררהומשפחתה17/5/51ביום

בתרותכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלילודהיומןאיתרההוועדה.2
בי.במחנההתגוררהומשפחתה17/5/51ביוםנולדהוהבצאלחסעיד

הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףאיתרההוועדה.3
העיןמראש8439חולהמספרוהבושמםסעדיהבתרותלפיו)צריפין(,

חודשיםשבעהבתבהיותה8/11/51ביוםלאשפוזהתקבלהבימחנה
.12/11/51ביוםונפטרה

נפטרההעיןמראשרותוהבכיעולהממנהפטירה,הודעתהוועדהבידי.4
בתבהיותההרופא(,)אסףצריפיןהממשלתיהחוליםבבית12/11/51ביום
חודשים.שבעה

ורעלת.מעייםדלקתריאות,דלקתהמוות:סיבת

והבסעדיהבתרותלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
)אסףצריפיןהממשלתיהחוליםבבית12/11/51ביוםנפטרההעיןמראש

חודשים.שבעהבתבהיותההרופא(,

ורעלת.מעייםדלקתריאות,דלקתהמוות:סיבת

)אסףצריפיןהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהיומןאיתרההוועדה.6
.12:00בשעה12/11/51ביוםנותחהוהברותשלגופתהלפיוהרופא(,
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הוועדה:מסקנות

ריאות,מדלקתנפטרהוהבושמשמעידרותכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםבבית12/11/51ביוםמעייםודלקתרעלת

חודשים.שישהכבתבהיותה

אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

(4־£״
קובל,'שופטת)דימ'(דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
רות.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

4107324והבשמסמזלהאםשלת.ז.מספר

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר
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עטריוטאוסאהרוןבתרבקההנדון:
78/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותזילברמן,מריםגבישלעדותהפיעל
עקיבא.אורבמעברתשוכנההמשפחה.1951בשנתמפרס

לביתהועברההשנה,בתורבקה,האםחלתהלימיםבת.האםילדה1953בשנת
התינוקות,בביתההוריםשערכוביקורלאחרמספרימיםבחדרה.תינוקות

רמב״ם.החוליםלביתבדרךנפטרהרבקהכילהםנמסר

10שילםהאבבחיפה.העלמיןבביתלקבורהתובארבקהכילאבנמסרכן בהלוויה.להשתתףהורשהלאאךקבורהדמיתמורתלירות
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

טאוסבתרבקהלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
בחדרה.היולדותבבית4/10/54ביוםנולדהעטריואהרון

.16א/שיכוןקיסריההמשפחהכתובת

לפיוהפנים,משרדשלתושביםמפקדשלרישוםתמציתאיתרההוועדה.2
עקיבאמאור25621זהותתעודתהנושאתעטריוטאוםאהרןבתרבקה
כתוצאהבחיפה11/6/55ביוםונפטרה4/10/54ביוםנולדה16א/שיכון

מרעלת.

ממנורמב״ם,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
נותחהוגופתהחודשיםוחצישבעהבתבהיותהנפטרהעטרירבקהכיעולה ".12/6"ביום

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהעטריוטאוםאהרןבתרבקהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.וחצישבעהבתבהיותהבחיפה,11/6/55

אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

0?־£״^5^
שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

העתק:
/ה.256215עטרירבקהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גולובצייק)זינה(וזיסלחייםבןאברהםהגרון:
79/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותאליעז,רוחמהגבישלעדותהפיעל
חודשים.11בןבהיותואברהםעםיחד1948שנתבמהלךמפולין
חנה.פרדסבמחנהשוכנההמשפחה

רמב״ם.החוליםלביתונלקחולשלשללהקיאאברהםהחלשבועיים,כעבור
אתו.ביחדלמחנהחזרווהםבריאאברהםכילהוריםנאמרהחוליםבבית
הדסההחוליםלביתונלקחלשלשלאברהםהמשיךמכןלאחרימיםמספר

אושפז.שםאביב,תל

אותוביקרוזותקופהבמהלךימים.כעשרהבמשךהחוליםבביתשההאברהם לביתבהגיעםהימיםבאחדהמחלקה.לתוךלהיכנסהורשולאאךהוריו,
תעודתולבקשלמחנהלחזורעליהםוכימבריאאברהםכילהםנאמרהחולים,
הודיעוכישכנים,ידיעללהםנמסרלמחנהבהגיעםהעולים.מביתשחרור
נפטר.אברהםכיברמקול

בביתלקבורהיובאהילדכילהםונאמרהחוליםלביתביוםבוחזרוההורים
אתראושםהעלמיןלביתהגיעוההוריםשבגבעתיים.יצחקנחלתהעלמין
בבנם.המדוברולדבריובנוכחותםקטןארגזקוברהקברן

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שנפטריווןכילידאברהםנרשםולדבריההפניםמשרדברישומיבדקההמשפחה
.רימוןבגת1964בדצמבר

החקירה:ממצאי

שמסרהאביב"תלהדסההחוליםמביתשהייה"תעודתהוועדהבידי.1
8/11/48ליוםעד28/10/48ביוםאושפזגולובציקאברהםלפיההמשפחה,

אשפוז(.ימי11הכול)סךנפטרשבו

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
בו"8/11"ליוםעד"28/10"ביוםאושפזחנה,מפרדסאברהםגולבציק
אשפוז(.ימי11הכול)סךשנהבןבהיותונפטר,

אביבתלהדסההחוליםמביתהמשפחהשמסרהפטירהאישורהוועדהבידי.3
,16/12/48מיום

כתוצאה8/11/48ביוםנפטראברהםגולובציקלפיו
מרעלת.

גולובציקאברהםלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
אביב,בתלהחוליםבבית8/11/48ביוםנפטרחנה,פרדסהעוליםממחנה
שנה.בןבהיותו

רעלת.המוות:סיבת

ממחנהגולובציקאברהםכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.5
לקבורהוהובאמרעלתכתוצאהשנהבןבהיותונפטרחנה,פרדסהעולים
יצחק.נחלתהעלמיןבבית8/11/48ביום
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לפיוהמשפחה,שמסרהאביב-יפותלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
ו'ביוםנפטרחנה,פרדסהעוליםממחנהגולובציקחייםבןאברהם
בביתלקבורההובאביוםובושנהבןבהיותו8/11/48תשייטבחשון
יצחק.נחלתהעלמין

הוועדה:מסקנות

)זינה(וזיסלחייםבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן אביב,תלהדסההחוליםבבית8/11/48ביוםמרעלתנפטרגולובצייק,
שנה.בןבהיותו

יצחק.נחלתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאאברהם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.009864885גולובצייקאברהםשלת.ז.מספר
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לייכטרוסרניהיחזקאלבתברוריההנדון:
80/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלדודהאלטמן,שלוםמרשלעדותופיעל
להתגוררעברהמכןולאחרחנהבפרדסשוכנההמשפחה.1949בשנתמהולנד
החדשה(.)עקירהחדשהקריהבמושב

בהיותהברחובות.קפלןהחוליםבבית1949יוניחודשבאמצעבתילדההאם
היוםלמחרתהחולים.לביתאותהלקחוואמהואחיהברעברוריהחשהשנהבת

עבורה.דםלתרוםנתבקשהחולים,בביתברוריהאתלבקראחיהכשהגיע
נפטרה.כילוונמסרברוריההיכןושאללרופאניגשמספרדקותכעבור

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שהשטחאלאהקבר,חלקתאתלחפשהלכההמשפחהכיבעדותוהאבצייןכן
מאמיניםאינםההוריםכןועלעזובנראההיהעליוהצביעהקדישאשחברה
במקום.מצבההקימוזאתאףעלבמקוםקבורהשבתם

ברוריהלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלה17/4/96ביום
.00/12/64ביוםנפטרה

החקירה:ממצאי

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
שנהבתבהיותה11/6/50ביוםאושפזהמעקיר,ליכטרברוריהכיעולה

נפטרה.שבו13/6/50ליוםעד

ליכטרברוריהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
אביב,תלהדסההחוליםבבית14/6/50ביוםנפטרההחדשה,מעקיר
שנה.בתבהיותה

הגס.המעיודלקתלבספיקתאיהמוות:סיבת

ברוריהלפיושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההועדה.3
א'בחלקה14/6/50ביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותהנפטרהליכטר

.29מספרקבר,2שורה,1

הוועדה:מסקנות

נפטרהלייכטרוסוניהיחזקאלבתברוריהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בתבהיותההדסה,החוליםבבית13/6/50ביום

א'בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית14/6/50ביוםלקבורההובאהברוריה
.29מספרקבר,2שורה,1

שלפטירתהמועדלגביהקובעכמסמךחוליםקבלתיומןעלמסתמכתהוועדה
ברוריה.

המסכם.בדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל',מימוןהוד
וערהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
וערהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

.00356976-1ליכטרברוריהשלת.ז.מספר
העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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תםודומיהצביבןטובהנדון:
81/96מספרתיק

התלונה:פרטי

העיןראשבמחנהנולדטובהתינוק,שלאביותםצבישלעדותופיעל
שבמקום.התינוקותלביתהמשפחהמאהלונלקח

ערבבאותואביב.בתללבדיקהלהעבירושישלמשפחהנאמריומייםלאחר
כברהקבורהושענייןנפטרשטובהתינוקותשבביתהאחיותידיעללהםנאמר
המקום.מןבכהוהוצאוסודר

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

יוסףצבי"טובשלהוריולפיה(,55060)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
.1/11/49ביוםארצהעלותם"ודומיהסאלם

כמיאיתרהשהוועדהביהעיןראשלמחנהכניסהביומןרשומיםטובהורי.2
עולהלתעודתבהתייחסות1498מסי)כרטיס1/11/49ביוםלארץשעלו

55060.)
נולדטובכיעולהבמספר,שתייםהעלייה,בעתהנפשותמספרפיעל

מתימן.הוריועםהגיעולאבארץ

"טוביהלפיוהסוכנות,ידיעלשנוהלהעיןראששלפטירותיומןנמצא.3
יום.בןבהיותו25/4/50ביוםהחוליםבביתנפטרתם"סאלחצביבן

ובותקווהפתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהידיעלאותר.4
25/4/50ביוםנפטרתם"סאלםצביבן"טוביההתינוקלפיורישום,
יום.בןבהיותו
פג.לידתהמוות:סיבת

סאלםצביבן"טוביההתינוקלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידינמצא.5
.26/4/50ביוםונקבריוםבןבהיותונפטרתם"

(,584סידורי)מסיסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6 ,26/4/50תש״י,באיירט'ביוםנקברתם"סאלםצביבן"טוביהלפיו
.13מסיקברט״ז,שורהב',ילדיםבחלקת

763



הוועדה:מסקנות

בןטובהתינוקכיעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
יום.בןבהיותו25/4/50ביוםנפטרתםודומיהצבי

ב',ילדיםחלקתתקווהשבפתחסגולההעלמיןבבית26/4/50ביוםנקברטוב
.13מסיקברט״ז,שורה

ללאטובשלהוריונרשמולמחנההכניסהוביומןהעולהשבתעודתלמרות
המוצלבפטירותביומןהרשומיםהפרטיםששארהריתם,המשפחהשםציון
הזיהויאתהופכיםלמחנההכניסהביומןהמצוין1498הכרטיסמספרעם

לוודאי.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
תם.טובשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4158601צבי-תםהאבשלת.ז.מספר

4158602מרים-תםהאםשלת.ז.מספר

764



לויוגזלאברהםבןשלוםהנדון:
82/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותולוי,רחלגבישלעדותהפיעל העיןראשבמחנהלהתגוררעברההמשפחהשלום.עםיחד1949בשנתמתימן

שתיידיעלהאםמידיבכוחנלקחשנה,כבןשלוםבהיותלמחנה,בהגיעם
פעמיםשלושלהיניקוהלכההאםשבמקום.התינוקותלביתהמחנהאחיות
ביום.
ברורלאחרבמקום.שלוםאתמצאהלאהתינוקותלביתהגיעהעםאחדבוקר
אךהחולים,לביתנסעההאםדגיאני.החוליםלביתנשלחשלוםכילהנמסר

שלום.נמצאלאשםגם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

בארץנולדשלוםכיעולהבהלול-מינקובסקי,לוועדתשנמסרההאםבעדות
חודשים.שלושהבןבהיותודגיאניהחוליםלביתונלקח

נפטר.בנהכילהנמסרדג'אניהחוליםבביתכיעדותבאותהמסרההאם
החקירה:ממצאי

לויוגזליחיאאברהםלפיה(,55574)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בי.העיןבראשלהתגוררועברו,8/11/49ביוםארצהעלוובתם

מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובולמחנה,כניסהיומןאיתרההוועדה.2
עלוובתםלויוגזליחיאאברהםלפיו,55574מספרעולהותעודת1984
.8/11/49ביוםארצה

המתייחסרישוםובוהעין,ראשמחנהשלילודהיומןאיתרההוועדה.3
ביוםנולדלויוגזלאברהםבןאברהםלפיו,1984מספרלכרטיס
15/1/50.

וילדיםליולדותהחוליםבביתשאושפזוחוליםרשימתאיתרההוועדה.4 ,7/3/50ליוםעד5/3/50ביוםאושפזלויסלםכיעולהממנהביפו, נפטר.בוהיום

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

)מספריפוהממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.5
5/3/50ביוםאושפזב'מחנההעיןמראשאברהםסלםלפיו(,874/50 מדלקתכתוצאה7/3/50ביוםונפטרקשהכלליבמצבחודשייםבןבהיותו
ריאות.

הרפואילשרותהמופנהיפוהממשלתיהחוליםמביתחשבוןאיתרההוועדה.6
לויסלםלפיו,874מספרחולהלכרטיסהמתייחסרישוםובולעולה,
שנתיים.בןבהיותו7/3/50ליוםעד5/3/50ביוםאושפזהעיןמראש
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שלרישוםובוהעיןראשהעוליםלמחנההמופנהמכתבאיתרההוועדה.7 ממחנהלויאברהםסלםלפיוביפו,הממשלתיהחוליםבביתשנפטרוילדים שנתיים.בןבהיותו7/3/50ביוםנפטרבי

10/3/50מיוםיפווילדיםליולדותהחוליםמביתמכתבאיתרההוועדה.8
לויאברהםסלםכיעולהממנוהעין,ראשהעוליםמחנהאלהמופנה
2בן"הנל

ביוםונפטרקשה...דיכלליבמצבהחוליםלביתנתקבלחדי
7/3/50."

אברהםסלםלפיויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.9 בביתתש״יבאדרי״חביוםנפטרב'העיןראשהעוליםממחנהלוי
שנתיים.בןבהיותויפו,לילדיםממשלתיהחולים
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ממחנהלויאברהםסלםכיעולהממנהפטירה,תעודתהוועדהבידי.10 החוליםבבית7/3/50תש״יבאדרי״חביוםנפטרב'העיןראשהעולים
שנתיים.בןבהיותויפו,ליולדותהממשלתי

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

סלםכיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.11
והובאשנתייםבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהלויאברהם
ילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבביתתש״יבאדרי״חביוםלקבורה
.22מספרקבר,1שורה,1אזור

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרלויוגזלאברהםבןשלוםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
)דגיאני(.יפוהממשלתיהחוליםבבית7/3/50
בחלקתאביבבתלשאולקרייתהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאשלום .22מספרקבר,1שורה,1ילדים

החוליםביתבמכתבנרשםשגםכפיחודשים2היהשלוםשלשגילוספקאין
נרשםתחילהכימצאנוהחוליםביתשלהחולהבגיליוןהעין.ראשלמחנה ידיעלליחודשים'אזכברתוקנהשניםוהמילהשנים2שלוםשלבגילו
מתיקוןהתעלמומכןלאחרשבאוהרישומיםשנים.המילהעלקוהעברת
הטעות.

ספקאיןכאברהם,היילודשלהפרטישמונרשםהילודהשביומןאףעל
הכרטיס.ומספרהוריושםעםההצלבהפיעלאברהםבןבשלוםשמדובר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(',מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימיקובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
שלום.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

146645אברהםהאבשלת.ז.מספר
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בוכריםורחלזקןבןיעקבהנדון:
83/96■מספרתיק

התלונה:פרסי

בשנתמתוניםארצההמשפחהעלתההתינוק,אםבוכרים,רחלשלעדותהפיעל
בעכו.להתגוררהמשפחהעברהמכןולאחרבבנימינהתחילהושוכנה1949

סבלחודשייםבןבהיותורמב״ם.החוליםבבית1951יוניבחודשנולדיעקב
רמב״ם.החוליםלביתהופנהומשםחוליםלקופתאותולקחואביומחוםיעקב

כילונאמרלמחרתשובובהגיעושישיביוםהחוליםלביתיעקבאתלקחהאב
נפטר.יעקב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ובויעקבשלשמועלגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהמספרשניםלאחר
עכו.40ט״ורח'המשפחהמגוריכתובתצוינה

החקירה:ממצאי

.30/6/51ביוםבעכויעקבנולדהבריאותמשרדרישומיפיעל.1

"יעקבלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
,1/9/51ביוםנפטר40ט״ורח'מעכובוקרים"

חודשיים.בןבהיותו

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

"בוקרים"כיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בהיותובחיפההחוליםבבית1/9/51ביוםנפטר40ט״ומעכוזקןיעקב

חודשים.שלושהבן

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

יעקבלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בחלקתלקבורהוהובאחודשיםשלושהבןבהיותונפטרמעכובוכרים

התינוקות.

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרבוכריםורחלזקןבןיעקבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כחודשיים.בןבהיותובחיפה,רמב״םהחוליםבבית1/9/51ביוםריאות

דוד.מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקתלקבורההובאיעקב
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

ופטת)דימ'(4קובל,דליה
ועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
.5077588יעקבשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ימיגושרהאהרוןבתשמחההנדון:
84/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההתינוקת,שלאחותה)ימיני(,דגןיהודיתגברתשלעדותהפיעל
שנתבסוכותשנולדהשמחהעםיחד,1949אלולבחודשמתימןארצההמשפחה

בפרדסיה.התגוררההמשפחה.1948

לביתחודשים,11בתשהיתהשמחההועברהששררהקשההאווירמזגבשל
שמחהאושפזהימיםמספרלאחריום.יוםלהיניקהבאההאםהתינוקות,

השומר.תלהחוליםבבית

האבמשהגיעמכןלאחריומייםלהיכנס.הורשתהלאאךלבקרה,באההאם
נפטרה.שמחהכילונמסרהחולים,לבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

שלגי:ועדתממצאיעלקובלתהמשפחה

המשפחהולדבריחודשיםשמונהבתהייתהשמחהשלגי,ועדתממצאיפיעל
חודשים.11בתשמחההייתה

התאריךביןההתאמהאילאורעליהםמקובלאינו18/2/50הפטירהתאריך
פטירתה.כמועדלהםהזכורהעברילתאריךהלועזי

הוועדה:ממצאי

עלתהימינישמחהכיעולהממנולארץ,כניסהרישוםאיתרההוועדה.1
,7/9/49ביוםמשפחתהעםארצה

חודשים.שלושהבתבהיותה

ימינישמחהלפיוליד,ביתהחוליםמביתאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.2
במשך1950ינוארובחודשימיםחמישהבמשך1949דצמברבחודשאושפזה

ימים.31

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםמביתחולהגיליוןאיתרההוועדה.3
שמונהבתבהיותה,1/2/50ביוםשםאושפזהימיניאהרוןבתשמחה

החוליםביתהיוםעד26/12/49מיוםשכבה"היאכיצויןכןחודשים.
ליד".בית

,18/2/50ליוםעדשמחהשלמחלתהמהלךעלרישומיםהחולהבגיליון
פטירתה.מועד

שחפת.המוות:סיבת

שמחהשלגופתהלפיוהמוות,שלאחרנתיחהפרטוקולאיתרההוועדה.4 הריאהשחפתהייתהמותהסיבתכיונמצא,18/2/50ביוםנותחהימיני
ושילשולים.

769



אהרןבתשמחהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 מספרהחוליםבבית18/2/50ביוםנפטרהלידביתהעוליםממחנהימיני
חודשים.שמונהבתבהיותההשומר(,)תל5

א'ביוםנפטרהימיניאהרןבתשמחהלפיהפטירהתעודתהוועדהבידי.6
חודשים.שמונהבתבהיותה,5מספרהחוליםבבית,18/2/50תש״י,באדר
שחפת.המוות:סיבת

ממחנהימיניאהרןבתשמחהכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7 חודשיםשמונהבתבהיותה,5מספרהחוליםבביתנפטרהלידביתעולים
תקווה.בפתח19/2/50ביוםלקבורהוהובאה

אהרןבתשמחהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.8 והובאהחודשיםשמונהבתבהיותהנפטרהלידביתהעוליםמביתימיני
י״ג,שורהב',ילדותבחלקת,19/2/50תש״י,באדרב'ביוםלקבורה

.18מספרקבר

אהרןבתשמחהלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.9 והובאהחודשיםשמונהבתבהיותה,5מספרהחוליםבביתנפטרהימיני
מספרקברי״ג,שורהב',ילדותבחלקת,19/2/50באדרביביוםלקבורה

18.

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהימיניושרהאהרוןבתשמחהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שמונהבתבהיותההשומר,תלהחוליםבבית18/2/50

ב',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית19/2/50ביוםלקבורההובאהשמחה
.18מספרקברי"ג,שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
שמחה.שלת.ד.הוועדהבידיאיך-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

3069596אהרוןהאבשלת.ז.מספר
.3069597שרההאםשלת.ז.מספר
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עטייהוסול)שלמה(סולומוןבתסולהנדון:
85/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלסבתהשוורץ,גרציהגברתשלעדותהפיעל
חנה.בפרדסוהתגוררה1949בשנתממרוקו

חדרה.החוליםבביתתינוקת-בלידהשנפטרה-בתהילדה1950שנתבסוף
שםעלהנקראתסול,נכדתהאתוהאכילההסבתאטיפלהחודשיםשישהבמשך
חנה.בפרדסהתינוקותבביתהאם,

שחלתהלונמסרשםהתינוקות,בביתבתוסולאתהאבביקרהימיםבאחד
נפטרה.ושםבעפולההחוליםלביתהועברהוכיבשיתוק

אוגופהראולאוכןסול,שלפטירתהאתהמאשריםמסמכיםקבלהלאהמשפחה
קבר.חלקת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

"סולהתינוקתלפיוחדרה,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
העוליםשבמחנההחוליםבביתנולדהאטיאס"וסולמרסון()בןשלמהבת

.9/6/49ביוםברנדייס

)מסיהפניםמשרדשלתושביםמרשםספרמתוךגיליוןאיתרההוועדה.2
בשנתנולדהאטיאוסלונגסולומוןבתסוליהתינוקתלפיו(,51454
1949.

א'חנהפרדסהעוליםבביתנפקדההתינוקתסולכיבגיליוןנרשםבנוסף .1/2/50ביום

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
רמב״םהחוליםבביתנפטרהחנהפרדסעוליםמביתעטיאםסוליהתינוקת

שנה.בתבהיותה15/7/50ביום

עולההוועדה,ידיעלשאותררמב״ם,החוליםביתשלהפטירותמיומןגם.4
בתבהיותהנפטרהחנהפרדסעוליםמביתעטיאס""מוליהתינוקתכי

ילדים.משיתוקכתוצאה,15/7/50ביוםשנה,

לפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהידיעלאותרכן.5
התינוקותבחלקת18/7/50ביוםנקברהעטיאםסולהתינוקת
שבמקום.
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הוועדה:מסקנות

סולימןבתסולהתינוקתכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעפיעל
בחיפהרמב״םהחוליםבבית15/7/50ביוםנפטרהעטייהוסול)שלמה( מחנההעלמיןביתשלהתינוקתבחלקת18/7/50ביוםונקברהשנהבתבהיותה דוד.

הםוסולסולנגסולנג.בתבסולהתושביםמרשםבגיליוןנרשםסולשלשמה ודאי.הואהזיהויולכןמרוקועוליבקרבזהיםשמות
המשפחה.בשםו-ע'איהאותיותחילופילגביהדיןהוא

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.010514545סולשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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גרמה)שמעה(ושושנהמשהכתצביההנדון:
86/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםגרמה,שושנהגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

צביהאתהאםילדהשמר,עיןלמחנההמשפחהכניסתלאחרימיםשלושה
שבמחנההתינוקותלביתצביההועברההלידהלאחרמהזמןהמשפחה.באוהל
האםמשבאההימיםבאחדשבועיים.במשךיוםמדישםלהיניקהבאהוהאם

לביתוהועברהחלתהכילהונאמרבמקוםאותהמצאהלאצביה,אתלהיניק
תינוקתכילהנאמרושםבחדרההחוליםלביתהלכההאםבחדרה.החולים

החולים.לביתהתקבלהלאכללצביהבשם

להנאמרהתינוקותביתצוותעםהתעקשותולאחרהתינוקותלביתשבההאם
האםשמר.בעיןהקירורבחדרלזהותהלגשתיכולההיאוכינפטרהבתהכי

במקום.נמצאתאיננהבתהגופתכילהנאמרושםהקירורלחדרניגשה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

ואילושבעבבארנפטרהצביהכיבמסקנותיהקבעהבהלול-מינקובסקיועדת
יעקב.בבארנפטרהצביהכיוקבעהזוקביעהתיקנהשלגיועדת

החקירה:ממצאי

ושמעהצלח"משהכיעולהממנה,56952מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בי.שמרעיןהעוליםלביתונשלחו27/11/49ביוםארצהעלוגרמה",

בארהממשלתיהחוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףהוועדהבידי.2
התקבלהשמר,עיןהעוליםממחנהצלח"משה"צביהכיעולהממנויעקב, בתבהיותמחלה,ימיחמישהלאחר13/2/50ביוםונפטרה9/2/50ביום
ימים.חודש
כללית.חולשה0£811_$117\/\£117\המוות:סיבת

יעקבבארהחוליםביתידיעלשהוגשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
החוליםבביתאושפזהמשה"צביה"צלחכיעולהממנוהבריאות,למשרד
.1950פברוארחודשבמהלךימיםלחמישהיעקבבאר

הוועדה:מסקנות

גרמה,)שמעה(ושושנהמשהבתצביהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהיעקבבארהחוליםבבית13/2/50ביוםכלליתמחולשהכתוצאהנפטרה
ימים.חודשכבת

אותר.לאצביהשלקבורתהמקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

(4
אלוף)מיל'(מימון,דודלזופטת)דימ'(קובל,דליה^שופט)דימ'(7קדמייעקב

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהידיו

גרמה.צביהשלת.ז.הוועדהבידי
.4159602-4)שמעה(גרמהשושנההאם:

העתק:
אין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

שלת.ז.
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אבידר)ערמי()חממה(ויונהיחיאלבןשמשוןהנהון:
87/96מספרתיק

התלונה:פרטי

היולדותבביתשמשוןנולדהתינוק,שלאביוערמייחיאלשלעדותופיעל
.1953בשנתסבאשבכפר

שמשוןכילונאמראךובנו,אשתואתלקחתיחיאלהגיעהלידהלאחרשבוע
בילינסון.החוליםלביתלהעבירווישחולה
פעםכלאךהחוליםבביתבנואתלבקרשנהבמשךהלךהאבדבריפיעל

שמשון.אתלראותלוניתןלאאחרתבאמתלה

הוכחותכלקיבללאהאבאךונקבר,נפטרשמשוןכילונאמרהימיםבאחד
לכך.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיורישום,ובוסבאכפרהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
25/10/54ביוםנולדערמי,ויונהיחיאלבןבאבשלוםשנרשםתינוק
סבא.שבכפרהחוליםבבית

מונד.תלעזריאלמושבההוריםשלמגוריהםכתובת

בילינסוןהחוליםביתשל(,1428/54)מסימחלהגיליוןאיתרההוועדה.2
.1/11/54ביוםהחוליםבביתאושפזימיםשישהבןערמיהתינוקלפיו

נתקבלכייצויןסבא.בכפרהיולדותמביתהחוליםלביתנשלחהתינוק
.27/12/54ליוםעד1/11/54מיוםואושפזגרם2,500במשקלכפג

רישום,ובותקווהפתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
.28/12/54ביוםנפטרעזריאלממושבערמייחיאלבןאבשלוםלפיו

המתייחס(397/545)מספרגופהנתיחתשלפרוטוקולאיתרההוועדה.4
.10:00בשעה29/12/54מיוםערמילתינוק

עצמם.בעדמדבריםהנתיחהדו"חממצאי

775



הוועדה:מסקנות

וחממהיחיאלכןאבשלוםהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
.28/12/54ביוםנפטראבידרערמי

ממנהשכתוצאהמערכתיתרבפגיעהונתגלתהגופתונותחה29/12/54ביום
נפטר.

אותר.לאקבורתומקום

.שמשוןולאאבשלוםהיהתינוקהשלשמוכיהתבררהאםעםמשיחה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ט;דיס3שוקדסי,יעקב
(אלוף)מיל'מימון,דודטת)דימ'(3׳שו,ןונ./7יה71^

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.052924917אבשלוםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גאוןורחליצחקבןגילביהנדון:
91/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מבולגריהארצהעלתההתינוק,אםגאון,רחלהגב'שמסרהבכתבעדותפיעל
ים.בבתבמעברהושוכנה1948בשנת

)התינוק(גילביחששנה,בןבהיותו1954שנתובמהלךבארץנולדהתינוק
בביתדגיאני.החוליםבביתרפואיטיפולקבלתלשםאמוידיעלונלקחברע

ללילהבמקוםלהשאירוהתעקשההיאאךבריא,בנהכילאםנאמרהחולים
לקבורה.והובאנפטרכילהנאמרלבקרו,מששבההיוםולמחרת

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

גאוןורחליצחקבןבצלאללפיותושבים,מרשםמתוךדףאיתרההועדה.1
.24/8/54ביוםנולד,274339מספרת״זהנושא

תעודתמספרוכי155צריפוניםבחולוןהתגוררהמשפחתוכיצויןכן
.383140הינהאביושלהזהות

בןגאוןבצלאללפיוהפנים,משרדשללידההודעתספחאיתרההוועדה.2
בשעה24/8/54ביוםנולד,274339זהותתעודתהנושאורחליצחק
14:15.

מספרוכי155צריפוניםבמעברתהתגוררהמשפחתוכיצויןבנוסף
.406376הינהאמוושל383140הינהאביושלהזהותתעודת

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.3
"גאון",-האם(1922ו--האב1912שנת)ילידורחליצחקבןבצלאל
.24/8/54תשי״ד,באבכ״הביוםנולדצריפונים,מעברתמחולון

בתרחלהאםלפיודגיאני,החוליםביתשלאשפוזכרטיסאיתרההוועדה.4
ביוםאושפזה,155צריפוניםמעברתמחולון)אמורבי(גאוןשמואל

.28/8/54ליוםעד24/8/54

ילידתהינהגאוןרחלהאם:לפיוהפנים,משרדשלמסמךאיתרההוועדה.5
אמורבי.שמואלבתהיאכיצויןכן.004063784מספרת״זנושאת1922

דגיאני,החוליםבביתמולאהאשרמקוריתפטירהתעודתאיתרההוועדה.6
שכונתמחולון274339יבמספרנושאית״זגאוןיצחקבןבצלאללפיה תשט״ובחשוןזיביוםביפוהחוליםבביתנפטר,155הצריפונים

ריאות.מדלקתכתוצאה,13:00בשעה3/11/54

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.7 ביוםונפטר24/8/54ביוםנולד,155צריפוניםמחולוןבצלאל""גאון
יפו.צהלוןהחוליםבבית3/11/54

ריאות.־דלקתהמוות:סיבת

777



כיעולהממנושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.8
לקבורהוהובאחודשיםשלושהבןבהיותונפטרגאון"יצחקבן"בצלאל
ב',בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית,4/11/54תשט״ו,בחשוןח'ביום
.28מספרקבר,4שורה

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרגאון,ורחליצחקבןבצלאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותויפו,)דגיאני(צהלוןהחוליםבבית3/11/54ביוםריאותמדלקת
חודשים.שלושה

שורהבי,חלקתשאולקריתהעלמיןבבית4/11/54ביוםלקבורההובאבצלאל
.28מספרקבר,4

הריבצלאל,ולאגילביהינוהתינוקשםכינמסרשלוועדההעובדהלמרות
נמצאאשרהלידהספחעםבהצלבהוזאתודאיונהיבצלאלבשםשזיהויו

מספרירשומיםאףכךעלונוסףכבצלאלנרשםבוהתינוק,שלהאישיבתיק
הוריו.שלהזהותתעודת
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
גילבישלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

)בצלאל(.
.00383140גאוןיצחקהאבשלת.ז.מספר

.00406376-4גאוןרחלהאםשלת.ז.מספר
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תשובהוליאורהשלוםבןאפריםהנדון:
92/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מלובארצההמשפחהעלתההתינוק,אםתשובה,ליאורההגב'שלעדותהפיעל
יעקב.בארבמעברתושוכנהוחודשהשנהבןאפריםעםיחד1949בשנת

למרפאתונלקחמשילשוליםאפריםסבלארצה,המשפחהעלייתלאחרמהזמן
המשפחהלביתהגיעבערבלמשפחה.הוחזרבמקוםבדיקהולאחרהמחנה

הדסההחוליםלביתאפריםהועברהמשפחהשלהתנגדותהולמרותאמבולנס
אביב.תל

לחלון.מבעדאפריםאתוראתההחוליםבביתהמשפחהביקרההיום,למחרת
להנאמראפרים,אתלבקרבכדיהחוליםלביתהמשפחהכששבהמכןלאחריום
לקבורה.והובאמחנקכתוצאהמתאפריםכי

אפרים.שלגופתואתראתהלאהמשפחה

שאול.קרייתהעלמיןבביתןבר7קדישאחברהידיעלהוצגהמשפחהבפני
העובדהואףתינוקשללמידתוולאגדולקברזההיההמשפחהלטענתאולם

הנקברכיחשדםאתעוררההקבורהלאחרמידהקברעלמצבהכברשהוקמה אפרים.איננו

ושלגי.בהלול-מינקובסקילוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

"אפריםלפיוהפניםמשרדשלתושביםמרשםספרמתוןדףהוועדהבידי.1
ביוםארצהועלהבטריפולי1948בשנתנולדתשובה"ולאורהשלוםבן

בארהעוליםבמחנההרישוםבעתהתגוררההמשפחהכיצויןכן.2/3/49
"נפטר".המילהאפריםשללשמובסמוךנרשמהכןכמויעקב.

עולהממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.2
ובגיליון"3/7"ביוםהחוליםלביתנכנסיעקזבמבאראפריםחשובהכי
מרופאנשלחולשלשל...להקיאהתחילהילדחצות"אחרינכתב:זה

שקועות...".עינייםירודטובלאכלליבמצבהמחנה...ילד
ושלשולים,מ״הקאותסבל"10/7"וביוםלהידרדרהוסיףאפריםשלמצבו
,12:30בשעה"11/7"ביוםנפטראפריםטוקסי"הילדגדול,מיםהפסד שנה.בןבהיותו

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
אביב,בתל12/7/49ביוםנפטריעקבבארהעוליםמביתאפריםתשובה
שנה.בןבהיותו

נוזלים.איבודהמוות:סיבת
כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4

תשייטבתמוזי"חביוםנפטריעקבבארהעוליםמביתתשובהאפרים

קרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורהוהובאשנהבןבהיותו11/7/49
.28מספר,4שורההילדים,בחלקתשאול
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הוועדה:מסקנות

נפטרתשובהוליאורהשלוםבןאפריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותואביבתלהדסההחוליםבבית11/7/49ביוםנוזליםמאיבודכתוצאה

שנה.בן

קרייתהעלמיןבבית11/7/49ביוםהיינו,ביוםבולקבורההובאאפרים
.28מספרקבר,4שורההילדים,בחלקתשאול

חברהשלולרישוםהחוליםביתשלהמחלהבגיליוןלאמורמתייחסתהוועדה
אפרים.שלפטירתומועדלגביכקובעיםקדישא

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.00415975-2תשובהאפריםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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תשובהוליאורהשלוםבןאפריםהנדון:
92/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מלובארצההמשפחהעלתההתינוק,אםתשובה,ליאורההגב'שלעדותהפיעל
יעקב.בארבמעברתושוכנהוחודשהשנהבןאפריםעםיחד1949בשנת

למרפאתונלקחמשילשוליםאפריםסבלארצה,המשפחהעלייתלאחרמהזמן
המשפחהלביתהגיעבערבלמשפחה.הוחזרבמקוםבדיקהולאחרהמחנה

הדסההחוליםלביתאפריםהועברהמשפחהשלהתנגדותהולמרותאמבולנס
אביב.תל

לחלון.מבעדאפריםאתוראתההחוליםבביתהמשפחהביקרההיום,למחרת להנאמראפרים,אתלבקרבכדיהחוליםלביתהמשפחהכששבהמכןלאחריום
לקבורה.והובאמחנקכתוצאהמתאפריםכי

אפרים.שלגופתואתראתהלאהמשפחה

שאול.קרייתהעלמיןבביתחברקדישאחברהידיעלהוצגהמשפחהבפני
העובדהואףתינוקשללמידתוולאגדולקברזההיההמשפחהלטענתאולם

הנקברכיחשדםאתעוררההקבורהלאחרמידהקברעלמצבהכברשהוקמה אפרים.איננו

ושלגי.בהלול-מינקובסקילוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

"אפריםלפיוהפניםמשרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףהוועדהבידי.1
ביוםארצהועלהבטריפולי1948בשנתנולדתשובה"ולאורהשלוםבן

בארהעוליםבמחנההרישוםבעתהתגוררההמשפחהכיצויןכן.2/3/49
"נפטר".המילהאפריםשללשמובסמוךנרשמהכןכמויעקב.

עולהממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.2
ובגיליון"3/7"ביוםהחוליםלביתנכנסיעחבמבאראפריםתשובהכי
מרופאנשלחולשלשל...להקיאהתחילהילדחצות"אחרינכתב:זה

שקועות...".עינייםירודטובלאכלליבמצבהמחנה...ילד
ושלשולים,מ״הקאותסבל"10/7"וביוםלהידרדרהוסיףאפריםשלמצבו
,12:30בשעה"11/7"ביוםנפטראפריםטוקסי"הילדגדול,מיםהפסד שנה.בןבהיותו

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
אביב,בתל12/7/49ביוםנפטריעקבבארהעוליםמביתאפריםתשובה
שנה.בןבהיותו

נוזלים.איבודהמוות:סיבת
כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4

תשייטבתמוזי״חביוםנפטריעקבבארהעוליםמביתתשובהאפרים

קרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורהוהובאשנהבןבהיותו11/7/49
.28מספר,4שורההילדים,בחלקתשאול
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הוועדה:מסקנות

נפטרתשובהוליאורהשלוםבןאפריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותואביבתלהדסההחוליםבבית11/7/49ביוםנוזליםמאיבודכתוצאה

שנה.בן

קרייתהעלמיןבבית11/7/49ביוםהיינו,ביוםבולקבורההובאאפרים
.28מספרקבר,4שורההילדים,בחלקתשאול

חברהשלולרישוםהחוליםביתשלהמחלהבגיליוןלאמורמתייחסתהוועדה אפרים.שלפטירתומועדלגביכקובעיםקדישא

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.00415975-2תשובהאפריםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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הממלכתיתהחקירהועדת
ילדיםשלהיעלמותםפרשתבעניין
1954-1948בשניםתימןעולימבין

נספח
וחשבוןלדין

שניחלק

2001התשס״ב-ירושלים,



חסוןיעקבלדפוס:הביא

ירושליהממשלתי,במדפיסהודפס



מוקדוושושנהציוןבןחיים־אמנוןהנדון:
93/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותמרקוס,עליזהגבישלעדותהפיעל
שמואל.בגבעתושוכנהמסוריה

שבעהבןבהיותוסבא.בכפרהחוליםבבית1949שנתבסוףנולדחיים
אביב.תלבהדסהלאשפוזונלקחחייםחלהחודשים

מכןלאחריוםנפטר.כילונאמרחייםאתלבקרהאבכשהגיעהימיםבאחד
והוצגחייםשלגופתואתלזהותנתבקשושםהחוליםלביתההוריםחזרו

לקבורהיובאהואכילהםנאמרכןכבנם.נראהשלארזהתינוקבפניהם
שאול.קרייתהעלמיןבבית

הקבר.חלקתאתמצאולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית10/10/49ביוםנפטרמלאכהבעליממרכזחיים""מרקדו
וחצי.חודשייםבןבהיותואביב,תלהדסה
לב.ומחלתמעייםדלקתהמוות:סיבת

בן"חייםלפיושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2 י״חביוםלקבורהוהובאוחציחודשייםבןבהיותונפטרמרקדו"ציון
.11מספרקבר,8שורה,1בחלקה,11/10/49תשייט,בתשרי

הוועדה:מסקנות

מרקדוושושנהציוןבןחיים־אמנוןכיבוודאותעולהלעילהמידעפיעל
תלהדסההחוליםבביתלבומחלתמעייםמדלקתכתוצאה10/10/49ביוםנפטר וחצי.חודשייםבןבהיותואביב,
1חלקהשאול,קריתהעלמיןבבית11/10/49ביוםלקבורההובאאמנוןחיים
.11מספרקבר,8שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שופטת)דימ'(קובל,דליהופט)דימ'(1^קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
חייס-אמנון.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.001517788ציוןהאבשלת.ז.מספר

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר
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זכריהוויקטוריהשלמהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
94/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקהמשפחהעלתההתינוק,שלאמו
מונד.
הלידהבחדרה.החוליםבביתבןזכריה
כשהתעוררהבבוקרלמחרתהלידה.לאחר
נפטר.

זכריהויקטוריהשלעדותהפיעל
תלבמעברתושוכנה,1951באפריל

ויקטוריהילדה1951שנתבדצמבר
בנהאתראתהלאוהאםקשההייתה
כילהנמסרהתינוק,היכןושאלה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

סלים"זכריה"בןכיעולהממנומחדרה,מתותלידותפנקסאיתרההוועדה
סיבתבחדרה.ברנדייסהחוליםבבית12/12/51ביוםנפטרמונדתלממעברת
מתה"."לידההמוות

הוועדה:מסקנות

מתנולדזכריהוויקטוריהשלמהשל
בחדרה.

בגםכיבוודאות
ברנדייסהחולים

עולה
בבית

לעילהמידעמן
12/12/51ביום

קבורתו.מקום צויןלאנפלבהיותו
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין׳-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04605461זכריהשלמההאבשלת.ז.מספר

.04605462זכריהויקטוריההאםשלת.ז.מספר
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סגטלעזריבןציוןבןהנדון:
95/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בתימןציוןבןנולדהתינוק,שלאחותוכורשאהובהגברתשלעדותהפיעל
להתגוררעברווהם1949בשנתארצהמשפחתועםעלהציוןבן.1946בשנת

באשקלון.

כךעקבמשיעול.וסבלריאותבדלקתציוןבןחלהוחציחמשבןבהיותו
בצריפין.החוליםלביתאביוידיעלנלקח
חלוןדרךהצביעוהאבבפנישנפטר.להוריםנאמראשפוזימימספרלאחר
בנו.שזהבוודאותבטוחאינוהאבגופה,על

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

סותרות:פטירהתעודותשתיהוועדההציגההמשפחה

1/6/51ביוםונפטר1949בשנתנולדציוןבןהתינוקכינרשםאחתבתעודה
צריפין.החוליםבבית

ביוםונפטר1948בשנתנולדציוןבןהתינוקכינרשםהשנייהבתעודה
1/6/55.

החקירה:ממצאי

הממשלתיהחוליםביתשלחוליםקבלתמספרגיליוןאיתרההוועדה.1
ביוםאושפזסגטלציוןבןהתינוקלפיו(,3996מסי)סעיףצריפין

שנתיים.בןבהיותו31/5/51

.1/6/51ביוםנפטרציוןבןכיצויןאףבגיליון

כיעולהבו,ומהרשוםהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםבצריפיןהחוליםבביתנפטרסגטלעזריבןציוןבןהתינוק

בהרעלתמצוינתפטירתוסיבתשנתיים.בןבהיותו,1/6/51באייר,כ״ו
סלמונלה.

הרופאאסףהחוליםבביתשנערךהמוותשלאחרנתיחהדו״חאיתרההוועדה.3 בביתנפטרסגטן"ציון"בןהתינוקלפיו(,3996/5153391/515)מסי
שנתיים.בןבהיותו22:30בשעה1/6/51ביוםצריפיןהחולים

.3/6/51ביוםנותחהבן־ציוןשלגופתו

ידיעלשניתנההפניםמשרדשלממוחשבתפטירהתעודתפיעלכזכור,.4
.1/6/55ביוםנפטרסגטלעזריבןציוןבןהתינוקכיעולההמשפחה,
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הוועדה:מסקנות

נפטרסגטלבן־עזריבן-ציוןהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנתיים.בןבהיותו1/6/51ביוםצריפיןהחוליםבבית

.3/6/51ביוםנותחהבן־ציוןשלגופתו

אותר.לאבן־ציוןשלקבורתומקום

תעודותלהוצאתשהבסיסהריהפטירה,תעודותשתישביןהסתירותלגבי
להניחאלאנותרלאכןעלהבריאות.משרדשלפטירותבפנקסהיאפטירה

שגוי.-השנייהבתעודההרשוםהתאריךכי
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.0-4147318-2בן-ציוןשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מנוסוסעדה)יוסף(מסעודכןזכריההנדון:
96/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלהתאוםאחיומנוס,ניסיםמרשלעדותופיעל
צפת.שלידפרדיהבמושב,והתגוררה1949בשנתלארץ

לביתהאםעםהועברוהלידהואחריפרדיהבמושבנולדוהתאוםואחיוזכריה
כיהחוליםבביתלאםהודיעומכןלאחריומייםבטבריה.הסקוטיהחולים
בדיקות.לוונערכותחולהזכריה

אפשרהיכןושואלתהאחותעםהמשוחחתאישההאםשמעהמכןלאחרקצרזמן
היכןולשאלתההתאומיםמןאחדרקלההובאבבוקרלמחרתתינוק.לקנות
זכריהכילונמסרשםהחוליםלביתהגיעהאבנפטר.הואכינענתהזכריה
בעפולה.לקבורההובאוכברנפטר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עולהממנהטבריה,הבריאותמשרדשללידהרישוםתעודתהוועדהבידי.1
בכסלוכ״טביוםנולדמפרדייהמנוסוסעדהיוסףמסעודבןזכריהכי

בטבריה.הסקוטיהחוליםבבית,8/12/50תשי״א,

סעדהשלבןלפיוטבריה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בטבריה.הסקוטיהחוליםבבית10/12/50ביוםנפטרמפרדייהמנוז

נפטרמפרדייהסעדהבןמגוזכיעולהממנופטירה,תעודתהוועדהבידי.3 ימים.שמונהבןבהיותו,10/12/50תשי״אבטבתא'ביום

הוועדה:מסקנות

מנוסוסעדה)יוסף(מסעודבןזכריהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יומיים.בןבהיותובטבריה,הסקוטיהחוליםבבית10/12/50ביוםנפטר

לידה.רישוםתעודתעלבהסתמךגילואתקובעתהוועדה

קבורתו.מקוםצויןלאנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפיהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
מנוס.זכריהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4146531מנוסמסעוד-יוסףהאבשלת.ז.מספר

.4146532מנוססעדההאםשלת.ז.מספר

.50405232התאום־ניסיםהאחשלת.ז.מספר
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מיליםוגומרימנצורבתגימילההנדון:
99/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחימילים,שמעוןמרשלעדותופיעל
ראשבמחנהשוכנההמשפחההשנתיים.בתג'מילהעםיחד1949שנתבמהלך אי.העין

אותהוהפנתהג'מילהאתבדקההמשפחהלאוהלאחותהגיעהמכןלאחרמהזמן בביתשבועייםבמשךלבקרההגיעההאםהעין.ראשהדסההחוליםלבית
אתראתהלאלמקוםבבואההימיםבאחד.לחלוןמבעדאותהוראתההחולים )יפו(.דגיאניהחוליםלביתהועברההיאכילהמסרהואחותגימילה
ומאזזהבשםתינוקתבמקוםאיןכילונאמרהחוליםלביתהאבבהגיע
עקבותיה.נעלמו

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
ג'מילה.שלשמהעלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
החקירה:ממצאי

מלים"וגומריסלם"מנצורלפיה,52410מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
העיןראשהעוליםבביתושוכנו23/10/49ביוםילדיהםעםארצהעלו
ארצה.בהגיעהשנתייםבתהיתהגימילהכיצויןכןבי.

.587כרטיסמספרצויןהעולהבתעודת

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
.23/10/49ביוםארצהעלומלים"וגומריסלם"מנצורלפיו,587מספר

ארצה.בהגיעהשנתייםבתהיתהגימילהכיצויןכן

"גימילהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
החוליםבבית2/12/49תש״יבכסלוי״אביוםנפטרהמנצור"בתסלם

שנתיים.בתבהיותה)דגיאני(,יפווילדיםליולדות
ורעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת

ממחנהמנצור"בתסלם"גימילהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.4 שנתייםבתבהיותהורעלתריאותמדלקתכתוצאהנפטרההעיןראשהעולים
אביב.בתללקבורהוהובאה

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.5 החוליםבביתנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהמנצור"סלםבת"גימילה בביתתש״יבכסלוי״גביוםלקבורהוהובאהשנתייםבתבהיותהדגיאני
.4מספרקבר,10שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמין
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הוועדה:מסקנות

נפטרהמיליםוגומרימנצורבתגימילהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביפו,דגיאניהחוליםבבית2/12/49ביוםורעלתריאותמדלקתכתוצאה
ארצה.עלייתהלאחרשבועותכשישהוזאתשנתיים,בתבהיותה

,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית4/12/49ביוםלקבורההובאהגימילה

.4מספרקבר,10שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

־

5,
אלוף)מיל'מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.04107241-4מיליםגימילהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד



ואווהוושמעהיוסףבתזהרההנדון:
100/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותמדעי,רינהגבישלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחהשנים.שלושבתבהיותהזהרהעםיחד15/11/49ביום

ב'.שמרעיןהעולים
בי.שמרעיןהילדיםלביתונלקחהמשילשוליםזהרהסבלהלמחנההגיעםעם

חוליםבביתאושפזהזהרהכילהםונמסרלבקרהאחיהבאומכןלאחריומיים
ונאמריותרטובבמצבנראתהוזהרההחוליםלביתנסעואחיהחנה.בפרדס

תשוחרר.הקרובבשבועכילהם

השבועבמשךבהגיעםלהיכנס.הורשולאאך,מכןלאחריומייםבאואחיה
נמסרהאףכךעלוהודעהלקבורההובאהוכברנפטרהזהרהכילהםנאמר
המחנה.לראש

קבר.חלקהאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

,56441מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ושמעהאברהם"יוסףלפיה

צויןכןבי.שמרעיןבמחנהושוכנו14/11/49ביוםארצהעלווואוו"
".24/11"ביוםנפטרהוכיבהגיעהשלושבתהיתהזהרהכי

עלתהוויווה"יוסףבת"זהרהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.16/11/49ביוםארצה

לפיהב',שמרעיןהעוליםלמחנהשהגיעועוליםרשימתאיתרההוועדה.3
ביוםארצהעלו56441מספרעולהתעודתוואוד"ושמעהאברהם"יוסף

15/11/49.

יוסף"זהרהלפיוחנה,פרדסהחוליםמביתלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.4
ימים.שלושהלמשך1949נובמברחודשבמהלךאושפזהדאווד"

הוועדה:מסקנות

נפטרהוואווהושמעהיוסףבתזהרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
עלייתהלאחראחדיםימיםחנה,פרדסהחוליםבבית1949נובמברבחודש
לארץ.

אותר.לאקבורתהמקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד'שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.041624495וואווהזהרהשלת.זמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דניןיוסףבן)שלום(סאלםהנדון:
104/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןלארץעמועלהסאלם,אחיודנין,יחיאלמרשלעדותופיעל
שהוריהםלאחרדודםעםארצהעלוואחיוסאלםנוספים.ואחותאחעם1949
.העיןבראשתחילההתגוררוהאחיםבתימן.עודנפטרו

אלישיב.במושבדודםבביתלהתגוררהילדיםעברולארץעלייתםלאחרשבוע
סאלםנוזלים.ואיבדמעייםבדלקתחלהבהגיעו,שניםששכבןשהיהסאלם
דגיאני.החוליםלביתאותושהפנהבחדרהלרופאדודוידיעלנלקח
דצמברתחילתנובמברחודשובסוףכפעמיים,החוליםבביתלבקרובאדודו
נפטרסאלםכילונמסרנוספת,פעםהחוליםבביתלבקרודודוכשהגיע1949
לקבורה.והובא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
להיותחדלסאלםלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלהלימים
.1963בשנתתושב

החדירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
דאניןוסלםיחיאמשה,יוסף,סעדההאחים:לפיו,1620מספרלכרטיס

בהגיעושניםששבןהיהסלםכיצויןכן.2/11/49ביוםארצהעלו
נפטר.וכיארצה

בןדניןשלוםלפיהדגיאני,החוליםבביתנפטריםרשימתאיתרההוועדה.2
".21/11"ביוםנפטרשניםשש

הנהלתעבורשנשלחהדגיאניהחוליםמביתנפטריםרשימתאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרשניםששבןדגון""שלוםכיעולהממנההעין,ראשמחנה

21/11/49.

דנוןשלוםלפיויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
בבית21/11/49תש״יבחשוןכ״טביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנה
שנים.ששבןבהיותויפו,וילדיםליולדותהחולים
מלריה.המוות:סיבת

שלוםלפיושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5 שניםששבןבהיותודגיאניהחוליםבביתנפטרהעיןראשממחנהדנון
.22/11/49ביוםלקבורהוהובא

793



הוועדה:מסקנות

ממלריהנפטרהניןיוסףבן)שלום(סאלסכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
20כ-וזאתשנים,ששבןבהיותודגיאני,החוליםבבית21/11/49ביום
לארץ.עלייתולאחריום

שאול.קרייתהעלמיןבבית22/11/49ביוםלקבורההובאסאלם

המסכם.בדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.04146057-7סאלםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אהרון()בןחסןומלכה)מוסא(משהבןיעקבהנדון:
107/96מספרתיק

התלונה:פרטי

החוליםבביתיעקבנולדהתינוק,שלאמואהרוןבןמלכהשלעדותהפיעל
שבנגב.בטחהבמושבהתגוררהוהמשפחה,19/5/53ביוםשבעבארהדסה

החוליםלביתרופאידיעלהופנהחודשייםבןובהיותומהקאותסבליעקב
לביתנשלחיעקבכילמשפחהנאמרהחולים,בביתלמחרת,שבע.בארהדסה
אוזניים.לניתוחשנזקקמשוםבירושלים,חולים

טלפון.מספררקלהםנמסרבירושליםהחוליםביתכתובתאתכשביקשו
החוליםמביתאךהמושב,מזכירבאמצעותהחוליםלביתהתקשרההמשפחה
אינפורמציה.לתתסירבו

הודעהנתקבלהכיהמושבמזכירידיעללהםנאמרשבועותשלושהכעבור
בירושלים.החוליםבביתנפטרשיעקבשבעבארהדסההחוליםמבית

חברהאישעםבפגישהיעקב.נקברהיכןלראותלירושליםנסעוההורים
אףמעמדבאותורכב.ללאלמקוםלהגיעאפשרותשאיןלהםנאמרקדישא
הקבורה.עבורלירותעשרשילמו

יעקב.פטירתאתהמאשריםמסמכיםקיבלולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

התינוקלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
תשי״ג,באלולז'ביוםחודשיםשלושהבןבהיותונפטרחסןיעקב

נפטריעקבכיצויןבנוסףירושלים,הדסההחוליםבבית,17/8/53
תזונה.מתתכתוצאה
18/8/53ביוםחלתשי״גבאלולז'כינמצאהעבריהשנהבלוחמבדיקה

.17/8/51ביוםולא

כינאמרבהירושליםקהלתקדישאמחברהקבורההזמנתאיתרההוועדה.2
באלולז'ביוםהדסההחוליםבביתנפטרחסןמוסאבןיעקבהתינוק
המנוחותבהרנקבריעקבואמנםחודשים,שלושהבןבהיותותשי״ג,
אושורהה',גושאובחלקה19/8/53תשי״ג,באלולח'ביום,למחרת
.5מספרחלקה
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הוועדה:מסקנות

התינוקכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
הדסההחוליםבביתנפטראהרון(,)בןחסןומלכה)מוסא(משהבןיעקב חודשיםשלושהבןבהיותו18/8/53תשי״ג,באלולז'ביוםבירושלים

תזונה.מתתכתוצאה
גושאובחלקהשבירושליםהמנוחותבהר19/8/53ביוםלמחרתנקבריעקב
.5מספרחלקהאושורהה',

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
יעקב.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4108461-7אהרוןבןמשההאבשלת.ז.מספר

4108462-5אהרוןבןמלכההאםשלת.ז.מספר
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)עמון(עוואדוחביבהיעישבןעוואדהנדון: 108/96מספרתיק

התלונה:פרטי

האשדבמחנהעוואדבנהנעלםהילד,אםעואד,חביבהגבישלעדותהפיעל
חלוקיםעםאנשיםשניבאומהבית,האםהעדרותבעתהימיםבאחדשבעדן.
שנים.ארבעבןעוואדאתולקחולבנים

זה.בשםילדאושפזלאכילהנאמראךהחולים,בביתעוואדאתחיפשההאם
נפטר.בנהכילאםנאמרמכן,לאחרמהזמן

עוואד.לגביממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

חודשבמהלךנפטריעיש""עואץלפיההגיוינט,שלרשימהאיתרההוועדה
שנים.שלושבןבהיותותשייט,תשרי

הוועדה:מסקנות

וחביבהיעישבןעוואדכיסבירותשלרבהבמידהעולהלעילהמידעמן
תשייט(,)תשרי1948אוקטובר-נובמברהחודשיםביןנפטר)עמרן(,עוואד שנים.שלושבןבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
חברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
)עמרן(.עוואדעוואדשלת.ז.הוועדהבידיאין

.04109422/8)עמרן(חביבהעוואדהאם:שלת.ז.מספר
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פדידהןקלייזויצחקבןפרטי(שם)ללאהנדון:
110/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אםפדידה,ןקלייזגבישלעדותהפיעל
עברהומשםבירושליםתחילהלהתגוררעברההמשפחה.1948בשנתממרוקו
ליפו.
)דגיאני(צהלוןהחוליםבביתללדתהאםהלכה1954יוניותחילתמאיבין

נמצאשהואכיווןהתינוקעםבעיהישנהכילהונאמרנבדקהלשםובהגיעה
בהרדמה.אותהליילדיאלצוכןועלרוחביתבתנוחה

למיטתהשהגיערופא.בןילדהכיאחותלההודיעהמההרדמההאםכשהתעוררה
נאמראךהתינוקאתלראותדרשההאםמת.תינוקילדהכילהמסרמכןלאחר
במקום.איננהכברהתינוקגופתכילה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

"זיקליןהאם:לפיודגיאני,החוליםמביתלידהרישוםהוועדהבידי.1
.3/6/54ביוםק״ג2,900במשקלבןילדהמיפופרידה"

לפיואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלמתותלידותפנקסאיתרההוועדה.2
3/6/54ביוםבלידתונפטרמיפופדידהיןקליזריצחקשלהבן

)דגיאני(.ביפוצהלוןהחוליםבבית
הוועדה:מסקנות

נפטרפדידהןיקליוזיצחקשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
)דגיאני(.ביפוצהלוןהחוליםבבית3/6/54ביוםבלידתו
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.000813667יצחקהאבשלת.ז.מספר

דהאםשלת.ז.מספר
.005983481ןקליי
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דמרמריוצביהזוהרבןגואלהנדון:
111/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםדמרמרי,צביהגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןהעוליםבמחנהושוכנההשנהבןגואלעםיחד1951בשנת

לביתגואלאתלמסורההוריםהתבקשושמר,עיןלמחנההגיעםבערב
מדילהיניקובאהוהאםהתינוקותלביתהועברגואלשבמחנה.התינוקות

יום.
גואל,אתלהיניקבכדיהתינוקותלביתהאםמשבאהמכן,לאחרוחצישבוע
שבמחנה.החוליםלביתנשלחגואלכילהונאמרבמיטתואותוראתהלא

תינוקאושפזלאכילהםנאמרשםאךהחולים,בביתגואלאתחיפשוההורים
זה.בשם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

גורלועללהצביעהיכוליםמסמכיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
גואל.של

עזבגואללפיוהפנים,ממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלה16/10/91ביום
.00/11/62ביוםהארץאת

שלבנםראובן,מרעםהוועדהחוקרתשערכה16/8/98מיוםטלפוניתבשיחה
כשעלתהאולםצביההיוםקוראיםלאמוכיהבןצייןוצביה,זהרדמרמרי
שוביה.אולשיביהשובשושמה"צ"האותאתלבטאידעהלאארצה

בשםנוסףאחעםארצהעלוהוריוכישיחה,באותהראובןמרצייןכן
עזרא.

החקירה:ממצאי

לת״זהמתייחסרישוםובוהעלייה,משרדשלעולהרישוםאיתרההוועדה.1
אשתוואילו1925ילידהינודמרמריזהרהאבלפיו,380931מספר
.1951ילידהינוגואלובנם1919ילידתהינהשיביה

להםישוכי29/7/51ביוםארצהעלתההמשפחהכיצויןכךעלנוסף
אי.העיןראשהעוליםבביתמשפחהקרובי

ילידדמרמריזהרלפיוד',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
.29/7/51ביוםארצהעלועזרא,ובנם1919ילידתשוביהאשתו,1925

זה.במסמךרשוםאינוגואל

חן"גואלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
שנה".39"בןבהיותו12/9/51ביוםנפטרג',מנשהמשערזהר"דמרמר

".1א5קקט101£ז4ז00(1015"המוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

נפטרדמרמרי,וצביהזוהרבןגואלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
:101₪ז008015מ-

)
וזאתמנשהבשערהחוליםבבית12/9/51ביום11^$111:

ארצה.עלייתולאחרשבועותכשישה

אותר.לאקבורתומקום

אודמרמריבשםאדםכלאותרלאאךהתושבים,מרשםאתסרקוהוועדהחוקרי
מנשהשערהחוליםביתוארכיוןמאחרקודמות.שניםילידיזוהרגואל

שנרשמהכפיגואלשלבגילוהטעותמהותעללהתחקותניתןלאהושמד,
הבריאות.משרדשלהפטירותבפנקס

לוועדהאיןמתאימים,הפרטיםיתרוכלשכיחאינוהתינוקשלושמוהיות
בזיהויו.ספק

בדו״חתינתןבנדוןמקיפהשהתייחסותהריהפנים,משרדלרישומיבאשר
הוועדה.שלהמסכם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.07380934-5דמרמריגואלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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טיירי)גאנה(וראנהאברהםבתזהרההנדון:
113/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בתימן.זהרהנולדההתינוקת,שלהאחייןטיירי,פנחסמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה,1949בשנתארצהעלתההמשפחה

להיניקהבאהאמהשבמקום.התינוקותלביתזהרהנשלחהלמחנההגיעםעם
בתשהייתהשזהרה,להנמסרהתינוקותלביתכשהגיעההימיםבאחדיום.יום בצפת.החוליםלביתוהועברהחלתהחודשיים,

הימיםובאחדזהרהשלשלומהאתלבררהתינוקותלביתלהגיעהמשיכההאם
נפטרה.שזהרהבמקוםלהנמסר

להיותחדלהזהרהלפיוהפנים,ממשרדמסמךהמשפחהקיבלה1963בשנת
המדינה.תושבת

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

אברהםלפיההמשפחה,שמסרה(61408)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1 זהרה.13/10/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתטייריוגנהיוסף
.1/12/49ביוםנפטרהכיוצויןהגיעם,עםחודשבתהייתה

נולדהטיריאברהםבתזהרהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.13/10/49ביוםמשפחתהעםארצהועלתה1949בשנת

עולהתעודת)מסיאישמרעיןמחנהשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
ביוםארצהעלתהטירייוסףאברהםבתזהרההתינוקתלפיו(,61408

החוליםבבית30/11ביוםנפטרהזהרהכיצויןכן.13/10/49 חודשיים.בתבהיותהדגיאני-יפו,

אביב-יפו,.לפיותלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
ט'ביוםנפטרהא',שמרעיןהעוליםממחנהאברהםבתזהרההתינוקת
יפו,וילדיםליולדותהממשלתיהחוליםבבית,30/11/49תש״י,בכסלו
חודשיים.בתבהיותה
רעלת.המוות:סיבת

ממחנהאברהםבתזהרההתינוקתלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.5
כןחודשיים.בתבהיותהמרעלת,כתוצאהנפטרהא',שמרעיןהעולים אביב.בתל1/12/49ביוםנקברההיאכיצוין

בתזהרההתינוקתלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהרישומי
חודשייםבתבהיותהכללית,מחולשהדגיאניהחוליםבבית מסיקבר,10שורהו',בחלקהתש"יבכסלויי

2.

הוועדהבידי
נפטרהאברהם
ביוםונקברה

.6
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הוועדה:מסקנות

וראנהיוסףאברהםבתזהרההתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהביפו,דגיאניהחוליםבבית30/11/49ביוםנפטרהטיירי)גאנה(

ארצה.עלייתהלאחרשבועותכשישההיינוחודשיים,בת

אביבבתלשאולקרייתהעלמיןבבית1/12/49ביוםלקבורההובאהזהרה
מסיקבר,10שורהו',בחלקה

2.

פישעלהריהמשפחה,שםהשמטתתוךזהרהנרשמההמסמכיםמןשבחלקאףעל
פטירתה,מקוםמגוריה,מקוםכגון:במסמכים,המופיעיםהנתוניםשאר

ודאי.הואהזיהויהעולה,תעודתומספרגילהפטירתה,תאריך
הקובעים.הםהבריאותמשרדרישומי-המוותלסיבתבהתייחס

המסכם.בדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

33:3
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

.0-4149068-1טייריזהרהשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כהן)ימימה(וסעידהיוסףחייםבןציוןהנדון:
114/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בןהאםילדההתינוק,אםכהן,ימימהגבישמסרהבכתבעדותפיעל
חלץ.במושב1952שנתבמהלך

בארהדסההחוליםלביתוהופנהברעציוןחשחודשיםעשרהכבןבהיותו
האםבמקום.אותומצאהולאלבקרוהאםהלכהמכןלאחרימיםשלושהשבע.
לאומאזציוןהיכןלהםידועשלאלהנאמרושםהקבלהבמשרדלבררהלכה
בגורלו.עלהמהלמשפחהנודע
קודמות.לוועדותנמסרהעדות
שבע.בבארהעלמיןבביתנקברציוןלפיומכתבהמשפחהקיבלהלימים

החלירה:ממצאי

בןציוןלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1 .5/11/51ביוםנולדחלץממושבכהןוסעידהחיים

.4/11/51ביוםנולדציוןלפיו,7522מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2
שמר.בעיןהתגוררההמשפחהכיצויןכן

לפיושבע,בארהדסההחוליםביתשלרפואיתיקשלהעתקהוועדהבידי.3 בןבהיותו10/9/52ביוםלאשפוזהתקבלחלץממושבכהןחייםבןציון
שנה.

הפעםנתקבל?זורמים,מאשפוזיםבמחלקהידועאשר"התינוקכיצויןכן
זהמלבדשנה.בגילגרם3,500שלמשקלקיצוני,תשישותשלבמצב
אנמיה...ולמרותנמצאההדםבספירת...בגרדתנגועהילדעורכינמצא
לאישפוזו".השלישיביוםהילדנפטרדםעירוימתן

מחלץכהן""ציוןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
שבע.בארהדסההחוליםבבית12/9/52ביוםנפטר

תשישות.המוות:סיבת

כהןחייםבןציוןלפיושבע,בארהדתיתהמועצהשלמכתבהוועדהבידי.5
.33620מספרקבורהרישיוןצויןכן.12/9/52ביוםלקבורההובא

הוועדה:מסקנות

כהן)ימימה(וסעידהיוסףחייםבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הדסההחוליםבבית12/9/52ביוםואנמיהתזונהתתקצונית,מתשישותנפטר
שנה.בןבהיותושבע,באר

שבע.בארהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאציון
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
ציון.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

41987314כהן)ימימה(סעידההאםשלת.ז.מספר

806



יהודהוסלמהאברהםבןחייםהנדון:
115/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עםחייםשהההתינוק,שלהאחיםאשרי,ומזלחזוןיוסףשלעדותםפיעל
חאשד.במחנהמשפחתו

והיהומאחרחאשדבמחנהשנים,שלושבןשהיהחיים,נבדק4/11/49ביום
כשהגיעהלמחרתהמחנה.שלהחוליםבביתלהשאירוהמשפחהנתבקשהחוםלו

להיכנס.הורשתהלאהחוליםבביתלבקרוהאם

מאוחריגיעבנםכילהםנמסרחיים,ללאארצההמשפחהעלתה6/11/49ביום
לכשיבריא.יותר

לאמאזלארץ,בדרךשהואלהםנאמרבגורלועלהמהלבררמהארץכשהתקשרו
יותר.עליושמעו

חיים.לגביממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצא

לפיה"האשד",מחנהשלהחוליםמביתמקוריתתמותהרשימתאיתרההוועדה
שנים.וחצישלושבןבהיותו4/11/49ביוםנפטרחייםהילד

הוועדה:מסקנות

נפטריהודהוסלמהאברהםבןחייםכיגבוהבסבירותעולהלעיל,המידעמן
שנים.וחצישלושבןבהיותו"האשד"מחנהשלהחוליםבבית4/11/49ביום

אותר.לאקבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
חברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר
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חסןומדיםיעקבבתמזלהנדון:
116/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותכרמלה,כהןגבישלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחההשנתיים.בתמזלעםיחד1949פברוארחודשבמהלך
עתלית.העולים

מזלרמב״ם.החוליםבביתואושפזהמשילשוליםמזלסבלהמכןלאחרמהזמן
מזלכילמשפחהנמסרזותקופהבתוםימים.כשבועהחוליםבביתשהתה

נפטרה.

האבבחיים.מזלכילהםואמרלמשפחההמחנהממשרדאדםפנהזמןבאותו
החוליםלביתלמחרתבהגיעואךמזלאתראהלדבריושםהחוליםלביתהלך

נפטרה.מזלכיבשניתלונמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

מזל.לגביממצאכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

"מריםהאםלפיההיהודית,הסוכנותשלעוליםרשימתאיתרההוועדה.1
.10/2/49ביוםארצהעלוהשלושבתיעקב""מזלובתהסעיד"

סעידדוד"מדיםהאםלפיההמשפחה,שמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.2
בתהייתהמזלכינרשםכן.10/2/49ביוםארצהעלו)בתה(ומזל"
נפטרה.וכיבעלייתהשנתיים

.18/3/49ה-ביוםארצהעלהיעקב"חסן"חסןהאבכיצויןנלווהבדף

"יפתלפיוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.3
26/6/49ביוםונפטרה20/6/49ביוםאושפזהעתליתהעוליםמביתמזל"

שנתיים.בתבהיותה

ממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותרישוםיומןאיתרההוועדה.4
.26/6/49ביוםנפטרהמעתליתוחצישנהבתמזל""יפתכיעולה

"יפתכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
וחצי.שנהבתבהיותה26/6/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםמביתמזל"
תזונה.ותתמעייםדלקתרעלת,המוות:סיבת

עולהממנוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.6 והובאהוחצישנהבתבהיותה26/6/49ביוםנקברהמזל""יפתכי
הכרמל.חוף-דודמחנהשלהילדיםבחלקתלקבורה
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נפטרה

הוועדה:מסקנות

)יפת(חסןומריםיעקבבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן וחצי.שנהכבתבהיותהרמב״םהחוליםבבית26/6/49ביום

הילדים.בחלקתבחיפהדודמחנההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהמזל

זהים.הינםויפת''חסניהשמות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.052018157מזלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ינקוביץואסתרצביבןפרטי(שם)ללאהנדון:
117/96מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאביוינקוביץ,צבימרשלעדותופיעל
ברעננה.התגוררההמשפחהמרומניה.1948בתחילת

החוליםבביתהשביעיבחודשבהיותהתאומיםהאםילדה11/7/51ביום
הושארוהאםשלשחרורהולאחרפגיםנולדוהתאומיםסבא.בכפרליולדות

טיפול.להמשךהחוליםבבית

הימיםבאחדבהגיעו.חלוןדרךרקהתאומיםאתהאבראהימיםעשרהבמשך
מהםשאחדלונמסרבצהרייםשובובהגיעוהתאומיםאתראההבוקרבשעות
נפטר.

בנם.שלפטירתואתהמאשרמסמךאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הה?ירה:ממצאי

)אחדדבכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
תשי״א,בתמוזז'ביוםנולדינקוביץואסתרצבישלבנםמהתאומים(
11/7/51.

שלבנםדבלפיוסבא,כפרהיולדותביתשללידותיומןאיתרההוועדה.2
בעיהנתגלתהכירשוםבהערות.11/7/51ביוםנולדינקוביץואסתרצבי

נפטר.כינרשםוכןהשני""בילדברורה()לארפואית

הוועדה:מסקנות

סמוךנפטרינקוביץואסתרצבישלבגםכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
.11/7/51ביוםללידתו

ביומןוצייןאחד,תינוקלידתעלהבריאותלמשרדדיווחהחוליםבית
השני.שלפטירתואתהלידות

קבורתו.מקוםאותרלאנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

הילודשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
.6993356צביהאבשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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דדוןופיבייעקבבניתאומיםפרטי(שם)ללאהנדון:
118/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ממרוקוארצההמשפחהעלתההתאומים,אחותדאי,חנהגבישלעדותהפיעל .26/1/49ביום

בחדרה.ברנדייםהחוליםבביתובתבןתאומיםהאםילדהחודשיים,כעבור
נפטרה.בתהכילהנמסרמכן,לאחרימיםמספרהתינוקות.אתהיניקההאם
ביתמנהלהגיעשלו,המילהבריתלפניויוםלהיניקהאםהמשיכההבןאת

הקבורה.לסידוריידאגהחוליםושביתנפטרבנהשאףלאםומסרהחולים

אשרהעם"לשרותהמתיצב"תעודתקיבלאביהכיהתאומים,אחותציינהכן
כתובתנרשמהכןילדים.שנייעקבלאב:כירשוםובה21/4/49ביוםהוצאה

.21מספררמלההמשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
ארצהעלוההורים,עםכיוהתברר,דאיחנההגב'עםשוחחוהוועדהחוקרי מרהאמוריםהילדיםאחדאתאיתרוהוועדהחוקרי"מאומצים".ילדיםשני

שניםשמונהבןבהיותודדוןמשפחתעםעלההואכיעולה,ומדבריוחןאבן
ברנדייס.העוליםבמחנהלהתגוררעברווהם
נפטרוכילהנאמרשלגביהםתאומיםילדהכידדון,פיביהאםסיפרהכן ברמלה.להתגוררהמשפחהעברההלידהואחריברנדייסהיולדותבבית

החקירה:ממצאי

פיביהאםלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
.21מספרברמלהוהתגוררה26/1/49ביוםארצהעלתהדדון

לפיה,24/3/49ביוםמהסוכנותשנתקבלההלוואהעלקבלההוועדהבידי.2
ילדים.שניפיבי"יעקבל״דאדון

דדון.הזוגבניעםשהגיעוה״מאומצים"הילדיםבשנימדוברהסתםמן
סריקותכוללהחוליםבתיברישומימקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.3 נמצאלאאך,1951שנתעדהמרכזאזורכלשלופטירותלידותביומני

התאומים.ללידתהמתייחסרישוםכל

הוועדה:מסקנות
יעקבבניהתאומיםגורלעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין דדון.ופיבי
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
התאומים.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.01028589דדוןיעקבהאבשלת.ז.מספר

.01028590דדוןפיביהאםשלת.ז.מספר
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)ערמי(יוסףוסעדהיחיאבתאסתרהנדון:
119/96מספרתיק

התלונה:פרסי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםיוסף,סעדהגבישלעדותהפיעל
בגדרה.להתגוררעברהולבסוףבעפולהמכןלאחרשאן,בביתתחילהושוכנה

שמונהבתבהיותה.1952שנתבמהלךברחובותיולדותבביתבתילדההאם
לביתאותםשהפנהלרופאאותהלקחהוהאםמשיעוליםאסתרסבלהחודשים
סרפנד.החולים

להמשךהושארהאסתרואילולביתהוחזרההחוליםלביתאסתראתלקחההאם
שלשמצבה.האםראתהמביקוריהבאחדפעמים.מספרלבקרהבאההאםטיפול.
הורשתה.'לאאךהביתהלקחתהביקשהכןועלהוטבאסתר

אסתרכילהנאמרהחוליםלביתשובהאםכשהגיעהשלושהיומייםכעבור
הקבורה.לסידוריידאגוכברוהםנפטרה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

אסתר.שלשמהעלגיוסצולדבריהקיבלההמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

יוסףלפיההרופא,אסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.1
וחצישלושהבתבהיותה,15/5/52ביוםנפטרהמגדרהיחיאבתאסתר

חודשים.

דיזינטריה.המוות:סיבת

יוסףיחיאאסתרלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
)אסףצריפיןהממשלתיהחוליםבבית15/5/52ביוםנפטרהמגדרה

חודשים.וחצישלושהבתבהיותההרופא(,

דיזינטריה.המוות:סיבת

הרופא,אסףהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
בתבהיותה15/5/52ביוםנותחהאסתריוסףשלגופתהכיעולהממנו

חודשים.חמישה

הוועדה:מסקנות

נפטרה)ערמי(יוסףוסעדהיחיאבתאסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וחצישלושהכבתבהיותהצריפין,החוליםבבית15/5/52ביוםמדיזנטריה
חודשים.

אותר.לאקבורתהמקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

צנב_^
אלוף)מיל'(,מימוןדוד

ועדהחבר
שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
אסתר.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.3052553-9יוסףיחיאהאבשלת.ז.מספר

.3052554-7)ערמי(יוסףסעדההאםשלת.ז.מספר
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שרעביושמעה)חסן(יפתבתנוריתהנדון:
120/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,אחישרעבי,מיכאלמרשמסרבכתבתצהירפיעל
שמר.בעיןהתגוררההמשפחה.1949בשנתמתימןארצה

האםגורית.ושמהבתבמחנההאםילדהארצההמשפחהעלייתלאחרקצרזמן
נפטרה.נוריתכילהנמסרמכןולאחרימיםחודשבמשךאותההיניקה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

עלתההמשפחהכיעולה,בהלול-מינקובסוזיועדתחוקריבפניהאבמעדות
שמר.עיןבמחנהבתהאםילדהמכןלאחרוחציוחודש15/1/50ביוםארצה
שבמקום.התינוקותלביתהתינוקתנלקחהימיםשלושהכעבור

להםונאמרנוריתאתמצאולאלבקרהשובמשהגיעומכןלאחרשבועותשלושה
בחיפה.החוליםלביתהועברהומשםבמחנההחוליםלביתהועברהכי

המחנהלמשרדניגשובתם,לגביידיעותכלקיבלומשלאמכן,לאחרחודש
מאושפזתשרעבישמעהבשםשילדהומסרוהחוליםמביתהתקשרוכילהםונאמר
מביתכילונאמרזמןכעבורבתו.שזושייתכןאמרהאבהחולים.בבית

נפטרה.בתוכיומסרוצלצלוהחולים

החקירה:ממצאי

עלושרעביושמעהסעידחסןלפיה,7083מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
גי.שמרעיןהעוליםבביתושוכנו15/1/50ביוםארצה

ארצהעלהשערבי"סעיד"חסןלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.15/1/50ביום

משרדעבורשמרעיןהחוליםביתשללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
למשך1950מרץבחודשאושפזהשרבי"סעידחסן"שמעהלפיוהבריאות,

יום."11"
"שמעהלפיושמר,עיןמחנהשלחוליםקבלתמספרהעתקהוועדהבידי.4

ואושפזה18/2/50ביוםארצהעלתהב',שמרמעיןשרעבי"סעידחסן
ימים.עשרהבתבהיותהנפטרה,ביוםובו1/3/50ביום

.7083חולהמספרצויןכן
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הוועדה:מסקנות

שרעבי,ושמעה)חסן(יפתבתנוריתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.עשרהבתבהיותהשמר,עיןהחוליםבבית1/3/50ביוםנפטרה

הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאהנפלבהיותה

בהצלבהוזאתהפרטישמהנרשםשלאאףעלנורית,שלבזיהויהספקאין
תעודתלמספרזההשהינוחוליםקבלתבספרהרשום7083החולהמספרעם

המשפחה.שלהעולה

שכןלידתהלתאריךמתייחסנוריתשלעלייתהכתאריך18/2/50תאריךרישום
בארץ.נולדהנורית

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
שרעבי.נוריתשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04199335/3)שערבי(שרעביחסןהאבשלת.ז.מספר

.04199336/1)שערבי(שרעבישמעההאםשלת.ז.מספר
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כהן)שושנה(ולוליהסאלםבניויצחקברכה-תאומיםהנהון:
123/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתאומים,אביכהן,סאלםמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1950בשנת

האםיערים.גבעתבמושבובתבןתאומיםהמשפחהאםילדה29/12/50ביום
האםבירושלים.חולים""ביקורהחוליםלביתבאמבולנסהועברווהתאומים

התאומים.ללאלביתהשולחהמכןולאחרימיםשלושההחוליםבביתשהתה

וראוימיםשלושהבמשךיוםיוםוברכהיצחקהתאומיםאתלבקרבאוההורים
בגסותמהמקוםגורשובשנית,לבקרםכשבאוהרביעיביוםלחלון.מבעדאותם
מתו".כברמפה,"לכולהםשאמררופאידיעל

קבר.חלקותאוגופותראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ברכה:לגבי-החקירהממצאי

"תינוקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
ביקורהחוליםבבית8/1/51ביוםנפטרהנקבה,ממיןכהן"שלוםשל

ימים.שבעהבתבהיותהירושלים,חולים
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

ברכה:לגבי-הוועדהמסקנות

כהן)שושנה(ולוליהסאלםבתברכהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בבית8/1/51ביוםבשלותמחוסרכתוצאהונפטרה29/12/50ביוםנולדה
ימים.שבעהבתבהיותהירושלים,חוליםביקורהחולים
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

יצחק:לגבי-החקירהמממצאי

כיעולהממנו(,215/51)הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
חוליםביקורהחוליםבבית27/2/51ביוםנפטריעריםמגבעתכהןיצחק

חודשיים.בןבהיותוירושלים,

לב.חולשתהמוות:סיבת

תאומים.מזוגאחדהואיצחקכיצויןכן

עולהממנוירושלים,קדישאחברהשלקבורה
נפטריערים()גבעתמגיבעהכהן")סלם(
והובאחודשייםבןבהיותו,27/2/51ביום

רישיוןמספרצויןכןבאדר.שיחיהעלמין

הזמנתטופסאיתרההוועדה
שלוםבןיצחק"התינוקכי

חוליםביקורהחוליםבבית
בבית1/3/51ביוםלקבורה
.215/10739קבורה

.2
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יצחק:לגבי-הוועדהמסקנות

נולדכהן)שושנה(ולוליהסאלםבןיצחקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביוםחוליםביקורהחוליםבביתלבמחולשתכתוצאהונפטר29/12/50ביום

27/2/51,
כחודשיים.בןבהיותו

באדר.שיחיהעלמיןבבית1/3/51ביוםלקבורההובאיצחק

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
ויצחק.ברכהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4200890כהןלוליההאםשלת.ז.מספר
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חנשוחנהסאלםבתתמיהנדון:
124/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםחנש,חנהגב'שלעדותהפיעל
השמיניבחודשהיתההאםשמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחה.1949שנתבמהלך

ארצה.בבואהלהיריונה

לאחרמהדמןבמחנה.בתהאםילדהעלייתם,לאחרחודשיים1950שנתבמהלך
ביוםפעמיםשלושאמהאותההיניקהשםהתינוקותלביתתמינלקחהמכן

חלתהתמיכילאםנאמרלמקוםבהגיעההימיםמןבאחדחודשיים.במשך
הלילה.במהלך

תמיכילהםנמסרהתינוקות,לביתההוריםמשהגיעומכןלאחריומיים
תמי.אתמצאולאלמקוםבבואםאךחנה,בפרדסהחוליםלביתנשלחה

נפטרה.תמיכילהוריםנמסרמכןלאחרכשבועיים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

"סאלםלפיההמשפחה,שמסרה51776מספרעולהתעודתאיתרההוועדה.1
.19/10/49ביוםארצהעלוחגש"וחנהמעודה

סאלם"בתלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
עשריםבתבהיותה,25/11/49ביוםנפטרהשמר,עיןהעוליםמביתתמר"
יום.ואחד
ריאות.ודלקתמעייםדלקתהמוות:סיבת

(,1000/49סידורי)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
,25/11/49ביוםנפטרהשמר,עיןהעוליםמביתסלם"בת"תמרלפיו

יום.ואחדעשריםבתבהיותה
ריאות.ודלקתמעייםדלקתהמוות:סיבת

וחנהמעודהסלםבת"תמרלפיושמר,עיןמחנהשליומןאיתרההוועדה.4
,19/10/49ביוםארצהעלתה,51776מספרעולהתעודתנושאתחנש"

בחיפה.לקבורהוהובאהשבועותשלושהבתבהיותה25/11/49ביוםנפטרה

מביתסלם"בת"תמרכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.5
מדלקתכתוצאהיוםואחדעשריםבתבהיותהנפטרהשמר,עיןהעולים
בחיפה.לקבורהוהובאהריאות

מעיןסאלם"בת"תמרלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
בחלקת25/11/49ביוםלקבורהוהובאהחודשבתבהיותהנפטרהשמר,

התינוקות.

.165/1000מספרממשלתיקבורהרישיוןצויןכן
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הוועדה:מסכנות

מדלקתנפטרההנש,וחנהסאלםבןתמיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שלושהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית25/11/49ביוםמעייםודלקתריאות

שבועות.

דוד.מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקתביוםבולקבורההובאהתמי

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהקדמי,^שופט)דימ'(יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
חנש.תמית.ז.שלהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.153698חנשמעודהסאלםהאבשלת.ז.מספר

.153699חנשחנההאםשלת.ז.מספר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה
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ואןיארגוליזהאברהםבןשמעוןהנדון:
125/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלדודתואילוז,מיכלגבישלעדותהפיעל
שאול.גבעתבמעברתהתגוררההמשפחהממרוקו.

האםמשחזרה"הישן".צדקשעריהחוליםבביתבןהאםילדה1949בשנת
יום.מדילהיניקובאההאםהתינוקות.לביתהועברהואלמחנהשמעוןעם

האםבבואהימיםובאחדמשילשוליםשמעוןסבלחודשיםשמונהבןבהיותו
החולים.בביתאושפזשמעוןכילהונאמראותומצאהלאהתינוקותלבית

משותףבקברלקבורהוהובאנפטרשמעוןכילהנמסרהחוליםלביתבהגיעה
נוסף.אדםעם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ארזואן""שמעוןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
ביקורהחוליםבבית8/1/50ביוםנפטרב'שאולגבעתהעוליםמבית

חודשים.ארבעהבןבהיותוחולים,

וזיהום.ריאותדלקתהמוות:סיבת
עולהממנהירושלים,קהילתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.2

בביתנפטרשאול,גבעתהעוליםמביתואן"ארזיאברהםבן"שמעוןכי
חודשיםארבעהבןבהיותותש״יבטבתי״טביוםחוליםביקורהחולים
באדר.שיחיהעלמיןבבית9/1/50תש״יבטבתכ'ביוםלקבורהוהובא

בבי״ערשוםהנ״לשהילדמאשר"אניכיהעמודבתחתיתצויןכן
3.4.49ת.עאברהםארג'ואןאביושלהעולהבתעודתב'שאולגבעת
ושם9/1/1950תאריךצוין...".6456מספרהעולהתעודתמספר

החותם.

הוועדה:מסקנות

נפטרארג'ואןוליזהאברהםבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית8/1/50ביוםוזיהוםריאותמדלקת
חודשים.ארבעה

באדר.שיחיהעלמיןבביתלקבורההובאשמעון
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(;!ר^,
ועדהחברועדהחברת

£1
נשד,

£
קובלדליה שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
ארגיואן.שמעוןשלת.ז.הוועדהבידיאין

249830-0ארגיאוןליזההאםשלת.ז.מספר
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זאדהוורדהיוסףבתמריםהנדון:
126/96ר50מתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםזאדה,ורדהגברתשלעדותהפיעל
פטיש.במושבהתגוררההמשפחה.1950בשנת

לאחרשבועייםשבע.בבארחוליםבביתובתבןתאומיםהאםילדה1955בשנת
כעבורטיפול.להמשךהחוליםבביתנשארהובתההבן,עםהאםשוחררהמכן
אחייניתה,אתלבקרהחוליםלביתזאדהורדהגב'שלאחותהכשהלכהמהזמן

נפטרה.אחייניתהכילהנמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמספררישוםתמציתאיתרההוועדה בבארחוליםבבית20/11/55ביוםנולדהזאדהוחונטשהיוסףגתמריםכי
בבית,10/12/55תשט״ז,בכסלוכ״הביוםנפטרהמריםכיצויןכןשבע.

מעיים.מדלקתכתוצאהשבע,בבארהדסההחולים

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהזאדהוורדהיוסףבתמריםכיבוודאותעולההמידעמן
שבועות.שלושהכבתבהיותהשבע,בבארהדסההחוליםבבית10/12/55
קבורתה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה

לורדהמחונטשהשמהאתשינתההאםכיעולההפניםמשרדמרישומיכינצין .1/2/74ביום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.53662250מריםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יצחקורחמהשבובןיעקבהנדון:
127/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוק,אםיצחק,רחמהגבישלעדותהפיעל
.השרוןרמתבמעברתושוכנה1951בשנת

שנהבןבהיותויעקב.בשםבןהאםילדהארצה,עלייתםלאחרחודשיםשלושה
יומייםדגיאני.החוליםלביתונלקחבגוףמפריחהיעקבסבלוחודשיים

נפטר.יעקבכילמשפחהנמסרמכןלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

יעקב.שלשמועלגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהלימים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החלירה:ממצאי

שבתאיבן"יעקבלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בבית31/7/52תשי״בבאבח'ביוםנפטר,810צריףהשרוןמרמתיצחק"
חודשיים.בןבהיותויפו,צהלוןהחולים

בדם(.)זיהוםדםמאלההמוות:סיבת

השרוןרמתממעברתיעקב""יצחקלפיוקבורהרישיוןאיתרההוועדה.2
)דגיאני(צהלוןהחוליםבביתבדם()זיהוםדםמאלהנפטר,810צריף אביב.בתללקבורהוהובאחודשייםבןבהיותו

יעקב""יצחקלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.3
בןבהיותודגיאניהחוליםבביתנפטר810צריףהשרוןרמתממעברת
קרייתהעלמיןבבית1/8/52תשיי-יבבאבייביוםלקבורהוהובאחודשיים

.8מספרקבר,12שורה,1ג'באזורשאול

הוועדה:מסקנות

דםמאלהנפטריצחקורחמהשבובןיעקבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותו)דגיאני(,יפוצהלוןהחוליםבבית31/7/52ביוםבדם()זיהום

חודשיים.
,1ג'באזור1/8/52ביוםשאולקרייתהעלמיןבביתלקבורההובאיעקב

.8מספרקבר,12שורה

יעקב.שלבזיהויוספקאין

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
.050710912יצחקיעקבשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מורליואסתריצחקבתעליזההנדון:
128/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עםארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהמורלי,יצחקמרשלעדותופיעל
חנה.פרדסהעוליםבמחנהושוכנה1949בשנתממרוקועליזה

הילדים.לביתונלקחהמשילשוליםעליזהסבלהחודשים,ארבעהבתבהיותה
כשהגיעה1949יוליחודששלהימיםבאחדביום.פעמייםלהיניקהבאההאם
נפטרה.עליזהכילהנמסרלבקרההאם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

עליזהלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלהמכןלאחרמספרשנים
.1963בשנתהמדינהתושבתלהיותחדלה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בתעליזהלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
11/1/49ביוםממרוקוארצהועלתה1948בשנתנולדהמורליואסתריצחק

ביפו.והתגוררה
כיעולהממנהחנה,פרדסהעוליםמביתנפטריםרשימתאיתרההוועדה.2

.10/7/51תשי״א,בתמוזו'ביוםנפטרה"2"בתמרלי""אלים

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהמורליואסתריצחקבתעליזהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חנה.בפרדסשנתייםכבתבהיותה,10/7/51תשי״א,בתמוזוי

אותר.לאקבורתהמקום

עברהשהמשפחההתבררהמשפחהעםהוועדהחוקרישערכונוספתבשיחה
חזרוכךואחרהגדולבגשםהתמוטטשביתםמפניקצר,לזמןביפולהתגורר

חנה.בפרדסלגור

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

.00824634-0עליזה שלזהותתעודתמספר
העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)כהן(דודרבקהשאולחייםבןשלוםהנדון: 129/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בחודששלוםנולדהתינוק,שלאביוכהןשאולחייםמרשלעדותופיעל חלץ.במושבהתגוררההמשפחה.1953יולי

החוליםלביתאביוידיעלנלקחלינוק,וסירבומאחרבבית,נולדשלום
שבע.בארהדסה

נפטרבנוכילונאמרושםהחוליםבביתלבקרוהאבשבימיםארבעהכעבור
קבורתו.מקוםלהידועולאפטירהתעודתניתנהלאלמשפחהונקבר.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

נולדדודשלוםהתינוקכיעולהשבע,בארהבריאותמשרדשלפטירותמפנקס
.2/6/53ביום

ימים,12בןבהיותו,14/6/53ביוםנפטרשלוםכימצויןהפטירותבפנקס
הלב.בשרירמזיהוםכתוצאהשבע,בארהדסההחוליםבבית

הוועדה:מסקנות

ורבקהשאולחייםבןשלוםהתינוקכיגבוההבסבירותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית,14/6/53ביוםשנולד,לאחרימיםמספרנפטר)כהן(דוד
הלב.בשרירמזיהוםכתוצאהשבעבאר

קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר

שלום.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
04197388-4)כהן(דודשאולחייםהאבשלת.ז.מספר

831





קנדאביורחלשריףבןיצחקהנדון:
130/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוק,אםקנדאבי,רחלהגב'שלעדותהפיעל
יוחנן.במעברתושוכנה1950בשנת
חמישהבןבהיותובמעברה.יצחקאתהמשפחהאםילדההעלייה,לאחרמהזמן

יצחקאתלבלרבאההאםצריפין.החוליםלביתוהועברברעיצחקחשחודשים
הואכילה,נאמרנוספת,בפעםלבקרווכשבאהפעמייםאופעםהחוליםבבית
להניתןשםאךיצחק,אתלבקרנסעההאםאביב.בתלחוליםלביתהועבר
יצחק.אתמלזהותממנהשמנעדברלחלון,מבעדרקלהשקיף

נאמריצחקאתשניתלבקרכדיהחוליםלביתהאםכששבהמכןלאחרמהזמן
נפטר.כילה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

יצחק.שלשמועלגיוסצוהתקבלהמשפחה,לדברי

החקירה:ממצאי

עולהממנוהרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
החוליםלביתנתקבל184ג'גדמגדלממעברתקנדבי"שריף"יצחקכי

חודשים.שישהבןבהיותו",19/7ה"ביוםונפטר"2/7"ביום

בן"יצחקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
צריפיןהחוליםבבית19/7/52ביוםנפטריבנהגןממעברתקנדבי"שריף

חודשים.חמישהבןבהיותו

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרקנדאביורחלשריףבןיצחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חמישהבןבהיותו,צריפיןהחוליםבבית19/7/52ביוםמעייםמדלקת

חודשים.

אותר.לאיצחקשלקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
.050943182קנדאבייצחקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חגיביוזהרהיחיאבגיוחביבהיחיא-ילדים2הנדון:
131/96מספרתיק

התלונה:פרטי

האשדבמחנהאחיהנעלמוהילדים,אחותחגיבי,צביהשלעדותהפיעל
עינייםמדלקתהמשפחהאםסבלהלמחנהכניסתםעם.1949שנתבמהלךשבעדן
אתלמנועכדישבמחנהתינוקותלביתנלקחווחביבה,יחיאילדיהולכן

הדבקותם.

אחותלמקום,בהגיעהאךהתינוקות,לביתהסבתאניגשהמכןלאחרשעתיים
נפטרו.הילדיםשניכילהמסרה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

יחיא:לגבי-החקירהממצאי
במהלךנפטריחיא""יחיאלפיההגיוינט,פקידישערכורשימההוועדהבידי
שנתיים.בןבהיותוהאשד,במחנהתשייטאלולחודש

יחיא:לגבי-הוועדהמסקנות

חג'בי,וזהרהיחיאבןיחיאכיסבירותשלבמידהעולהלעילהמידעמן
בהיותוהאשד,במחנה(1949)ספטמבר-אוקטוברתשייטאלולדעווחבמהלךנפטר

שנתיים.בן

ידוע.לאיחיאשלקבורתומקום

חביבה:לגבי-החקירהממצאי

השוניםהתמותהוברישומיבארכיוניםמקיפותבדילותערכוהוועדהחוקרי
לבררהצליחולאאך,שבעדןהאשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדים

חביבה.שלבגורלהעלהמה

חביבה:לגבי-הוועדהמסקנות

יחיאבתחביבהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין
חגיבי.וזהרה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
חגיבי.וחביבהיחיאשלת.ז.הוועדהבידיאין

.4152598-1חגיבייחיאהאבשלת.ז.מספר

.4152599-9חגיביזוהרההאםשלת.ז.מספר
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סיריונעמיחייםבת)טורקיה(פרטי(שם)ללאהנדון:
132/96מספרתיק

התלונה:פרטי

במהלךמתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםסירי,נעמישלעדותהפיעל
גי.שמרעיןבמחנהשוכנההמשפחה.1949שנת

,1950יוניחודשבמהלך
אחרימידבחדרה.החוליםבביתבתהאםילדה

לבקרה,בעלהמשבאמכןלאחרוחציושעההאםמידיהתינוקתנלקחההלידה,
נפטרה.בתוכיאחות,לומסרה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

טורקיה.יהודיתקראולבתהכיהאם,ציינהכן

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

עלוומשפחתוטרי""חייםהאבלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.9/1/50ביוםארצה

חיים"אשתלפיוברנדס,היולדותמביתאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.2
.17/4/50ליוםעד9/4/50ביוםאושפזהנעמה"

החולים,בתיארכיונישונים,בארכיוניםסריקותערכוהוועדהחוקרי.3 הצליחולאאךלרשותם,העומדיםהמידעמהורותוביתרפטירהיומני
סירי.ונעמיחייםשלבתםגורלעללהצביעהיכולממצאכללאתר
איןברנדייס,החוליםומביתחדרהמאזורארכיוניבחומרהמחסורעקב
טורקיה.ליהודיתהקשורחומרכלנמצאלאכימפתיעזה
הוועדה:מסקנות

ונעמיחייםשלהילודגורלעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין
סירי.
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
סירי.טורקיהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.042246710סיריחייםהאבשלת.ז.מספד

.042246728סירינעמיהאםשלת.ז.מספר
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אכרםוסעדהמשולםבןרפאלהנדון:
133/96מספרתיק

התלונה:פרסי

ביוםמתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,הורישמסרובכתבעדותפיעל
עתלית.העוליםבמחנהושוכנה8/5/49

לביתורפאלהאםהועברו22/5/49ביוםבן.האםילדה20/5/49ביום
רפאלהוכנסלמחנה,משחזרורפואי.טיפולסבלתלשםבחיפהרמב״םהחולים
עתלית.שבמחנההתינוקותלבית

בחיפה.רוטשילדהחוליםלביתוהועבררפאלחלהמכן,לאחרחודשיםשלושה
נפטר.שרפאללהםנאמרהשלישיבביקורםפעמיים.לבקרובאוההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

(,713/49סידורי)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 בבית22/8/49ביוםנפטרעתלית,העוליםממחנהמשולם""רפאללפיו
חודשים.שלושהבןבהיותורוטשילד,החולים

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
חודשיםשלושהבןבהיותונפטרעתלית,העוליםממחנהרפאל""משולם
במקום.התינוקותבחלקת23/8/49ביוםלקבורהוהובא

.713/49מספרקבורהרישיוןצויןכן

הועדה:מסקנות

מדלקתנפטראכרם,וסעדהמשולםבןרפאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבןבהיותורוטשילד,החוליםבבית22/8/49ביוםמעיים

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקתלקבורההובארפאל
ביןבהצלבהוזאתמשפחתו,שםנרשםשלאאףעלרפאלשלבזיהויוספקאין

משרדשלהפטירותבפנקסהרשוםהסידורילמספר713/49הקבורהרישיון
הבריאות.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

גבב

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,
ועדהחברועדהחברת

דליה שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

אכרם.רפאלשלת.ז.הוועדה
03036516אכרםמשולםהאבשל.
.03036517אכרםסעדההאםשל.

בידיאין
ת.זמספר
ת.זמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סמוךוגיולייטיוסףבתדלאלהנדון:
134/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהטיציר,כרמלהגברתשלעדותהפיעל
המשפחהחודשים.שבעהכבתשהיתהדלאלעםיוליבחודשמעירקארצה

העלייה.שערבמעברתהתגוררה

ולכןהמשפחה,לדברישיניים,צמיחתבשלקליםבשלישוליםחלתהדלאל
באחדימים.מספרבמשךאמהאותההיניקהשםהתינוקותלביתהועברה רמב״ם.החוליםלביתוהועברהדלאלחלתההערבשבמהלךלאםנמסרהביקורים

מספרלוהראונפטרה.דלאלכילונאמרשםרמב״םהחוליםלביתנסעהאב
לביתביוםבוחזרההאםבודאות.בתואתזיההלאהואאךמרחוק,גופות

אחרת.ילדהשזולהנאמראךכבתה,להשנראתהמיזהתהולדבריההתינוקות

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

"דלאלהתינוקתלפיוהפניםמשרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
כיצויןכן.1951בשנתנולדהבמקור()כךסמוח"וגיליםיוסףבת

העלייה.שערהעוליםבבית31/7/51ביוםנפטרהדלאל

התינוקתלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטיריתיומןאיתרההוועדה.2 ביוםנפטרההעלייהשערהעוליםמביתסמוח"סאלחיוסףבת"דלאל
שבעהבתבהיותהמעיים,מדלקתכתוצאההחוליםלביתבדרך31/7/51
חודשים.

נפטרהסמוח"יוסיבת"דלאלהתינוקתלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.3 חודשים.שבעהבתבהיותה31/7/51ביום

לפיובחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4
חודשים.שבעהבתבהיותה31/7/51ביוםנפטרהסמוהדללהתינוקת

שלהתינוקותבחלקת1/8/51ביוםנקברהדללכיבאישורצויןבנוסף
דוד.מחנההעלמיןבית

הוועדה:מסקנות

יוסףבתדלאלהתינוקתכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן בתבהיותהרמב״םהחוליםבבית31/7/51ביוםנפטרהסמוךדלייטוגי
חודשים.שבעה

דוד.מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת1/8/51ביוםנקברהדלאל

שארפישלהרילעולה,רישוםבשאלוןשובשדלאלשלאמהששםאףעל באמהשמדוברספקאיןמגוריה,ומקוםמשפחתהשםאביה,שםכגוןהנתונים,
דלאל.של

ותאריךמגוריהמקוםאביה,שםהפרטי,שמהביניהםהפרטיםיתרכלפיעל
ודאי.הואהזיהויפטירתה,
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

.7288613דלאלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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יהושעוסלמהשלמהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
135/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אבייהושע,שלמהמרשלעדותופיעל
מכןולאחרעתליתבמחנהתחילהשוכנההמשפחה.1949שנתדצמברבחודש
פרדסיה.במחנהלהתגוררעברה

בעלהבחדרה.ברנדייסהחוליםבביתבןהאםילדהחודשיםכארבעהלאחר
הלידה.מאזבנהאתראתהלאכילוסיפרהואשתוהחוליםבביתלבקרההגיע
לזכוכית.מבעדבנואתוראהלבררהלךהאב

במחנההחוליםלביתהועברהאשתו
נפטר.בנםכי

לתינוק.בנוגעמסמכיםכל

היההאםאבישםכיהתבררהמשפחה
יהושע.סלח

לשירותשהוגשברנדייסהיולדותבית
ילדהשמעוןבתסלמההתינוקאםפיו

כילאבנמסרמכןלאחרימיםחמישה
לומסרהלשםהאבומשהגיעפרדסיה,

מצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

עםהוועדהחוקרישערכושיחהלאור
שלמההואהאבשלהמלאושמושמעון

החסירה:ממצאי

שללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.1
1הבריאות,במשרדלעולההרפואי

.28/11/49ביום

"בתכיעולהממנוהבריאות,משרדשלמתותלידותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםבלידתהנפטרה)פרדסיה(לידביתז'העוליםממחנהסלר"שלמהשל

ברנדייס.העוליםבמחנה28/11/49

סלחשלמהבתלפיוחדרה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
.1/12/49ביוםלקבורהוהובאהברנדייסהחוליםבביתנפטרה

הוועדה:מסקנות

נפטריהושעוסלמהשלמהשלתינוקםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ברנדייס.החוליםבבית28/11/49ביוםבלידתו

נפלבהיותואךבחדרההעלמיןבבית1/12/49ביוםלקבורההובאהתינוק!
קבר.חלקתציוןללאנקבר

התינוק.שלמינובענייןודאיתלמסקנההגיעהלאהוועדה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחבר
שופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.03062683-2יהושעשלמההאבשלת.ז.מספר
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חרזיושושנהנסיםבןציוןהנדון:
136/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוחרזי,שושנההגב'שלעדותהפיעל
בראשושוכנהחודשים,שלושהכבןשהיהציון,עםיחד1949בשנתמתימן
.העין

והאםהעיןבראשהתינוקותלביתציוןנלקחלודהתעופהלשדההגיעםעם
להיניקווכששבהשישיביוםציוןאתהיניקההאםולהניקו.לבואהתבקשה
נפטר.בנהכיהרופאיםידיעללהנאמרהשבתלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוב'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
"נסיםכיעולהממנו,1400מספרוכרטיס38748מספרעולהלתעודת
כיצויןכן.31/10/49ביוםארצהעלווילדיהםחרזי"ושמעהיהושע ".5/1/50"נפטרוכיבהגיעוחודשבןהיהציון

לפיוהיהודית,הסוכנותשללסטטיסטיקההמחלקהשלכרטיסהוועדהבידי.2 בןהיהציוןכיצויןכןילדיהם.עםארצהעלוחרזי"ושמעה"ניסים
.5/1/50ביוםונפטרחודש

אסףהחוליםביתשל1220מספרחוליםקבלתספרמתוךדףהוועדהבידי.3
ממחנהשמד"יהושענסיםבן"ציוןכיעולהממנוצריפין,הרופא
בןבהיותו30/12/49ביוםילדיםלמחלקתנתקבלביהעיןראשהעולים
.2/1/50ביוםונפטרחודשיםשלושה

הרופא()אסףצריפיןהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.4
שלושהבןשמד"גחושןנסיםבן"ציוןכיעולהממנו,1220מספר

אנטריטיסגסטרושלבאבחנה30/12/49ביוםהחוליםלביתהתקבלחודשים
)עודףאצידוזיסשלמצבהופיעלאשפוזוהשניבלילהמעיים(.)דלקת .2/1/50ביוםנפטרוהואהגוף(ברקמותחומציות

נסיםבן"ציוןלפיוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
חודשיםשלושהבןבהיותונפטרג'העיןראשהעוליםממחנהיהושע"
.1/1/50ביוםצריפיןהממשלתיהחוליםבבית

רעלת.המוות:סיבת

ידיעלשנוהלהעיןראשמחנהשלפטירותרישוםיומןאיתרההוועדה.6
"ציוןכיעולהממנו,1400מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובוהסוכנות

שלושהבןבהיותו5/1/50ביוםבצריפיןנפטריהושוע"נסיםבן
חודשים.
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המתייחסרישוםובוביהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.7
חרזיושמעהיהושענסיםבןציוןכיעולהממנו,1400מספרלכרטיס
"בןבהיות,4/1/50ביוםנפטר

1."

נסיםבן"ציוןלפיותקווהפתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.8
תש״יבטבתט״זביוםלקבורההובאהעיןראשהעוליםממחנהיהושע"
סגולההעלמיןבבית,6מספרקברח',שורהב',הילדיםבחלקת5/1/50
תקווה.שבפתח

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרחרזיושושנהנסיםבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וזאתחודשיםשלושהכבןבהיותוהחולה,בגיליוןשנרשםכפי2/1/50

ארצה.עלייתולאחרכחודשיים

סגולההעלמיןבבית,5/1/50תש״י,בטבתט״זביוםלקבורההובאציון
.6מספרקברח',שורהב',ילדיםבחלקתתקווהשבפתח

וזאתמשפחתושםברישוםהשיבושאףעלבספקמוטלתאינהציוןשלזהותו
עםוכןהמסמכיםבמרביתהרשום1400המשפחתיהכרטיסמספרעםבהצלבה
החולה.גיליוןמספר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

יי
1

־£.
שופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברת

העתק:

ציון.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
04158568-8חרזישושנההאםשלת.ז.מספר
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)גרידי(אברהםויונהיפתבתרבקההנדון: 138/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצהעלתההתינוקת,אםאברהם,יונהגבישלעדותהפיעל
שמש.לביתשבסמוךמחסיהבמושבהתגוררההמשפחה.1949בשנתונישאה1947

מכןלאחרושבועייםחוליםביקורהחוליםבביתבתהאםילדה1951בנובמבר
להעבירלאםהציעההחוליםביתאחותרבקה.התינוקתעםלביתההאםשוחררה

בירושלים.ויצ״ולמוסדרבקהאת

ביום.פעמיםשלושלבקרהבאהואמהכחודשייםויצ״ובמוסדשהתהרבקה
לחלון.מבעדאותהוראתהבשבועכפעמייםאמהאותהביקרהמכןלאחר
נפטרה.כיהודעההמשפחהקיבלהשנהבתרבקהבהיותהאם,לדברי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
רבקה.שלשמהעלגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהלימים

ביוםנפטרהרבקהכינכתבשקיבלו,נלווהשבמכתבכךעלקובלתהמשפחה
התינוקותבביתהיתהשהילדהבעודחולים,ביקורהחוליםבבית28/2/52

ירושלים.ויצ״ושל

החקירה:ממצאי

איאבןמדירגרידירבקהלפיוויצ״ו,שלנפטריםרישוםהוועדהבידי.1
"הילדהכיצויןכן.28/2/52ביוםונפטרה24/11/51ביוםנתקבלה
ירודה".

ממנו(,248/52)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
בבית28/2/52ביוםנפטרה26מספרא'אבןמדירגרידירבקהכיעולה

חודשים.שלושהבתבהיותהחולים,ביקורהחולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

רישוםובהירושליםקהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.3
גרידירבקההתינוקתלפיו,15191/248מספרקבורהלרישיוןהמתייחס

ביוםנולדה,26א'אבןבדירהתגוררהשמשפחתהויונהיפתאברהםבת
תשי״בבאדרביביוםחוליםביקורהחוליםבביתונפטרה24/11/51
תשי״ב.באדרו'ביוםלקבורההובאהדבקהחודשים.שלושהבתבהיותה

ויצ״וביתמטעםהקבורהאתהזמיןרובינשטייןאליעזרמרכיצויןכן
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הוועדה:מסקנות

)גרידי(אברהםויונהיפתבתהבלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםלביתנשלחהומשםירודכללימצבבשלירושליםלויצ״והועברה
שלושהבתבהיותה28/2/52ביוםריאותמדלקתנפטרהושםחוליםביקור

חודשים.

אותר.לאקבורתהמקום.3/3/52ביוםלקבורההובאהרבקה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
רבקה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

.041589169גריידיאברהםיונההאםשלת.ז.מספר
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אברהםושמחהיחיאבןעזריהנדון:
139/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלהתאומהאחותואברהם,אסתרגבישלעדותהפיעל
לגורעברהומשםלידביתהעוליםבמחנהושוכנה1949בשנתמתימןארצה
יבנה.בגן

כבניבהיותםיבנה.בגן1952שנתבמהלךנולדועזריהתאוםואחיהאסתר
קיבלושםהמחנה.למרפאתאמםידיעלונלקחוהתאומיםהתקררוחודשיים
זותקופהבתוםלטיפולים.נזקקושבועותשלושהובמשךבבטןזריקות
לביתם.והוחזרוהבריאו

בגןהמשפחהלאוהלצריפיןהחוליםמביתרפואיצוותהגיעמהזמןאחרי
לאשפזישכילמשפחההרופאמסרמספרדקותלאחרהתאומים.אתובדקיבנה

החולים.לביתעזרירקנלקחולבסוףהחוליםבביתהתאומיםאת

נפטר.עזריכילמשפחהוהודיעחיילהגיעימיםמספרלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
ביוםאושפזיבנהגןממעברתאברהם"בןעזרא"זכריהכיעולהממנו

מספרצויןכן.24/9/51ביוםונפטרחודשייםבןבהיותו20/9/51
.7100חולה

הרופאאסףהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.2
24/9/51ביוםנפטריבנהגןממעבדתעזרא""זכריהלפיה)צריפין(,

חודשיים.בןבהיותוצריפין,הממשלתיהחוליםבבית
רעלת.המוות:סיבת

למספרהמתיחםרישוםובוהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
ביוםנותחהזכריה""עזראשלגופתוכיעולהממנו,7100חולה

24/9/51.

הוועדה:מסקנות

מרעלתנפטראברהםושמחהיחיאבןעזריכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים.בןבהיותו)צריפין(,הרופאאסףהחוליםבבית24/9/51ביום

אותר.לאקבורתומקום

אסףהחוליםקבלתביומןשמורישוםאופןאףעלעזרישלבזיהויוספקאין
הרופא.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
עזרי.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.03065490-9אברהםשמחההאםשלת.ז.מספר
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בשארובדרהדודבתרחלהנדון:
140/96מספרתיק

התלונה:פרטי

שהמשפחהבעתרחלנולדההתינוקת,אםבשארי,בדרהשלעדותהפיעל
ברגלשבראוסדקרחלקיבלהחודשיםתשעהבתבהיותהבעפולה.התגוררה
ימיםלמספרהחוליםבביתאושפזהרחללטיפול.העמקהחוליםלביתונלקחה
החוליםבביתרחלאתלבקרהאםכשבאההימיםבאחדלבקרה.באהוהמשפחה

נפטרה.רחלכילהנאמר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

בשארידודבתרחלכיעולהממנהלידהתעודתמסרההמשפחהכייצוין
עפולה.העמקהחוליםבבית11/10/51ביוםנולדה

חח?ירה:ממצאי

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בבית16/8/52ביוםנפטרה11/10/51ילידתדוד"בתרחל"בשארי
עפולה.החולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנועפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
העלמיןבבית17/8/52ביוםלקבורההובאהעיליתמעפולהרחל""בשרורו
.21מספרקבר,4שורההילדיםבחלקתעפולה

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהבשאריובדרהדודבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.עשרהבתבהיותהעפולה,החוליםבבית16/8/52ביוםריאותמדלקת

שורההילדיםבחלקתעפולההעלמיןבבית17/8/52ביוםלקבורההובאהרחל
.21מספרקבר,4

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.050829928בשארירחלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ניסןונדיה)בורי(כדוריבניורחלדודהנדון:
141/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקהמשפחהעלתההתינוקות,שלאמםניסןנדיהגברתשלעדותהפיעל
שבעהבנישהיוורחלדודהתאומיםביניהם,1950בשנתילדיםארבעהעם

העלייה,שערבמחנההתגוררההמשפחהימים.

בניבהיותםרמב״ם,החוליםלביתורחלדודהתאומיםנשלחורופאבהוראת
ימים.תשעה

בהגיעודוד.עבורדםלתרוםמנתעלהחוליםלביתלמחרתלהגיעהתבקשהאב
כיוטעןחבילהבעלהבפנירבהציגהאםלדברינפטר.שדודלונמסרלשם
הגופה.אתראהלאהאבבנו.גופתזו

וראתהחודשייםבמשךאותהביקרהוהאםרמב״םהחוליםבביתהושארהרחל
חנה.בפרדסלהתגוררהמשפחהעברהזותקופהבמהלךהחלון.דרךאותה

אותהראתהלארמב״ם,החוליםבביתרחלאתלבקרהאםכשהגיעההימיםבאחד
במשךהחוליםלביתלהגיעהמשיכההאםנענתה.לאבתההיכןולשאלתה אישהידיעללהנאמרלבסוףרחל,בגורלעלהמהלבררמנתעלחודשיים,
נפטרה.בתהכיערביתהדוברת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

דוד:לגבי-החקירהממצאי

דודהתינוקלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
בןבהיותו1/10/50ביוםבשלותמחוסרכתוצאהנפטרניסןכדוריבן

ימים.תשעה

התינוקלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
תשי״א,בתשריכ'ביוםהמבייםהחוליםבביתנפטרכדוריבןדוד

ימים.עשרהבןבהיותו,1/10/50

התינוקשלשמוכיעולההוועדה,שאיתרהדודמחנהשלקבורהמיומן.3
ניסן(.)במקוםניסיםכדודנרשם
התינוקותבחלקת2/10/50ביוםימיםתשעהבןבהיותולקבורההובאדוד

שבמקום.

דודששמוימיםעשרהבןתינוקנקברכינרשםהקבורהביומןדףבאותו נרשםודודסופרבטעותשמדוברכנראהמחנה.מאותוהואאףכדורי,
שנקבר.כמיפעמיים
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דוד:לגני-הוועדהמסקנות

נפטרניסןונדיהכדוריבןדודהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בשלות.מחוסרכתוצאה1/10/50ביום

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת2/10/50ביוםנקברדוד

הפטירותבפנקסאםגםניסןוגדיהכדוריבןדודבתינוקשמדוברספקאין
המלאיםלפרטיםזהיםהפרטיםאךהמשפחהשםחסרהבריאותמשרדשל

רמב״ם.החוליםביתשלהפטירותביומןהמצוינים

רחל:לגבי-החקירהממצאי

רחלהתינוקתלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
רמב״םהחוליםבביתחודשיים,בתבהיותה,27/11/50ביוםנפטרהגיסן

הסימפונות.שלריאותומדלקת)פג(בשלותמחוסרכתוצאה

כיעולהממנובחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בביתחודשיים,בתבהיותה,27/11/50ביוםנפטרהניסןרחלהתינוקת
רמב״ם.החולים

,30/11/50ביוםנקברהניסןרחלכיעולהדוד,מחנהשלקבורהמיומן.3
חודשיים.בתבהיותה

רחל:לגבי-הוועדהמסקנות

ונדיח)גורי(כדוריבתרחלהתינוקתכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
בשלותמחוסרכתוצאהחודשיים,בתבהיותה,27/11/50ביוםנפטרהניסן
הסימפונות.שלריאותודלקת)פג(

מקוםציוןללאדוד,מחנההעלמיןבבית30/11/50ביוםלקבורההובאהרחל
מדויק.קבורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.4479905דודשלזהותתעודתמסי-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

.0-4479906-2רחלשלזהותתעודתמסי
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בשארי)שדרה(ושושנהיצחקבן)יחיאל(יחיאהנדון:
144/96מספרתיק

התלונה:פרטי

במחנהיחיאנולדהתינוק,שלאמובשארי,שושנהגבישלעדותהפיעל
המשפחה.באוהלאיהעיןראש

העין.שבראשהדסההחוליםלבית)יחיאל(יחיאנלקחיומיים־שלושהלאחר
לאבהגיעההימיםבאחדהחולים.בביתאמואותוהיניקהחודשייםבמשך
הוא.היכןיודעיםשאיןנענתהיחיאהיכןלשאלתהבמיטתו.יחיאאתמצאה

לקבורה.הובאוכברנפטריחיאכילוונמסרהחוליםלביתהגיעבעלה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החדירה:ממצאי

ושדכהחסןיחיא"יצחקלפיה(,31955)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
היהיחיאכיצויןכן.12/10/49ביוםארצהועלובמקור()כךבושרי"

נפטר.וכילארץבהגיעוחודשייםבן

העוליםלמחנהמשםועברהשמרעיןהעוליםבמחנההתגוררההמשפחה
העין.ראש

מספרכרטיסבצדמצויןבוב',העיןראשממחנהפנקסאיתרההוועדה.2
.20/2/50ביוםלמחנההגיעוואשתובושרי"חסןיחיא"יצחקכי,2524

(,30ופנקס29)פנקסהעיןראשמחנהשלילודהיומניאיתרההוועדה.3 ביוםנולד,2524מסיכרטיסבשארי,חסןיחיאיצחקבןיחיאלפיו
18/7/50.

שדרה.האםשםגם2524הכרטיסמספרבצדמצוין30מספרבפנקס

יחיאבןיצחקלפיוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
,8/8/50ביוםהדסה"החוליםבבית"מת2524מסיכרטיסבשריחסן ימי".8"בןבהיותו

חסןיצחקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
נפטר1/8/50ביוםנולדאשרהעיןראשהעוליםממחנהיחיאבןבשרי
מחוסר,8/8/50תש״י,באבכ״הביוםהעיןראשהדסההחוליםבבית

בשלות.

לקבורהשהובאוהעיןראשהעוליםממחנהנפטריםרשימתהוועדהבידי.6
ביןנפטרחסןיחיאבןיצחקכיעולהממנותקווה,פתחהעלמיןבבית

ימים.שמונהבןבהיותויולי-אוגוסט,החודשים

ממחנהיחיא"בןחסןיצחק"בשרילפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7
והובאבשלותמחוסרכתוצאהימיםשמונהבןבהיותונפטרב'העיןראש

.8/8/50ביוםתקווהבפתחלקבורה
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כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
שמונהבןבהיותונפטרב'העיןראשממעבדתבשרייחיאבןחסןיצחק
ילדיםבחלקת8/8/50תש״יאבבמנחםכ״הביוםלקבורהוהובאימים,
.13מספרקברי״ח,שורהב',

הוועדה:מסקנות

בשארי)שדרה(ושושנהיצחקבןיחיאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבןבהיותוהעיןראשהדסההחוליםבבית8/8/50ביוםבשלותמחוסרנפטר

העין.ראשמחנהשלילודהיומןעלבהסתמךוזאתיום20
.13מספרקברי״ח,שורהב',ילדיםבחלקתיוםבאותולקבורההובאיחיא

שהזיהויהרייחיא,ולאיצחקהתינוקשםנרשםהמסמכיםמןשבחלל!אףעל
הכרטיס.מספרעםובהצלבההנתונים,יתרפיעלודאיהוא

גםמאוחר.רישוםהינויחיאשלשמובצדהעולהבתעודת'נפטר'הרישום
להתרשםשניתןכפיבתימןולאהעיןראשבמחנהיחיאנולדאמועדותפיעל

העולה.מתעודת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

י(לאלוף)מימימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
יחיא.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.107022בשארייצחקהאבשלת.ז.מספר
.107023בשארישדרההאםשלת.ז.מספר
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לויוגזליחיאבןיוסףהנדון:
145/96מספרתי?

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותשער,שרההגב'שלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחהחודשים.תשעהבןבהיותויוסףעםיחד1949בשנת

פרדסיה.

התינוקות.לביתבנהאתלהעבירהאםהתבקשהארצההגיעםלאחרימיםחודש
ראתהלמקוםבהגיעההימיםבאחדיום.מדיהתינוקותבביתלבקרובאההאם
לביתהועברשהואלהנאמרבירורלאחרבטנדר,יוסףאתשלוקחיםהאם

י.ובמחנההחולים

לביתהועברשיוסףלהםנאמרלבקרוההוריםכשבאומכןלאחרימיםשבוע
התקבלשלאלהםנאמראךהחוליםלביתנסעוההוריםאביב.תלהדסההחולים
הםאןהמחנה,מנהלעםלבררהלכולמחנהבחוזרםזה.בשםתינוקלאשפוז

יוסף.שלבגורלועלהמהלהםידועלאומאזתשובהכלקיבלולא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
בןבהיותו13/12/49ביוםאושפזלידמביתיחיה"בן"יוסףכיעולה
אשפוז.ימי16הכולסך29/12/49ביוםונפטרחודשיםחמישה

יחיהבן"לוילפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
הדסההחוליםבבית29/12/49ביוםנפטרלידביתהעוליםמביתיוסף"

חודשים.חמישהבןבהיותואביב,תל

הריאות".שלציסטית"דגנרציההמוות:סיבת

העוליםמביתיוסף"יחיאבן"לוילפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.3
אביב.בתללקבורהוהובאחודשיםחמישהבןבהיותונפטרליד,בית

"לויכיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.4
חודשיםחמישהבןבהיותונפטרלידביתהעוליםממחנהיוסף"יחיאבן

,1בחלקהתש״יבטבתט'ביוםשאולקרייתהעלמיןבביתלקבורהוהובא
.26מספרקבר,2שורה

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרלויוגזליחיאבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
אביב,תלהדסההחוליםבבית29/12/49ביוםהריאותשלציסטיתמדגנרציה
חודשים.חמישהבןבהיותו

,2שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאיוסף
.26מספרקבר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

.3061940לוייוסףשלמשוערת.ז.

.3061934לוייחיאהאבשלת.ז.

3061935לויגזלהאםשלת.ז.

מספר
מספר
מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שרעביושמעהיעישבתשולמיתהנדון:
146/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהשרעבי,משולםמרשלעדותופיעל
עדה.בגבעתוהתגוררהמתימן

חודשיםשבעהכבתבהיותההמשפחה.באוהל2/10/51ביוםנולדהשולמית
לאשפזה.וצריךחולההיאכינמסרולאםלבדיקותנלקחה

היניקהזותקופהבמהלךימים.כחמישהרמב״םהחוליםבביתאושפזהשולמית
היאכילילדהבגדיםלהביאלאםנאמרמכןלאחרקצרזמןאמה.אותה

נפטרה.שולמיתכילהנמסרלמחרתבחוזרההבריאה.

הובאהכברשולמיתכילונמסרהחוליםלביתובהגיעולחיפהנסעהאב
לקבורה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

שרעבישולמיתלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
חודשים.שלושהבתבהיותה,3/1/52ביוםנפטרהחדששיכוןעדהמגבעת
חריפה.מעייםודלקתתזונהתתהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
הממשלתי,החוליםבבית3/1/52ביוםנפטרהעדהמגבעתשרעבישולמית
חודשים.חמישהבתבהיותה

שולמיתלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
6/1/52ביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותהנפטרהעדהמגבעתשרעבי
התינוקת.בחלקת

הוועדה:מסקנות

נפטרהשרעביושמעהיעישבתשולמיתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
איןחריפה.מעייםודלקתתזונהמתתרמב״םהחוליםבבית3/1/52ביום
בזיהויה.ספק

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית6/1/52ביוםלקבורההובאהשולמית
התינוקות.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ל:2צפ_
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.50263979-5שולמיתשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סאלם)זהרה(ושרה)נחום(גיסיםבןישראלהנדון:
147/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחירצבי,יששכרמרשלעדותופיעל
ליד.ביתפרדסיההעוליםבמחנההתגוררההמשפחה.1949שנתספטמברבחודש
במחנהלהתגוררהמשפחהעברה28/2/50ביוםבן.אמוילדה5/12/49ביום

ונלקחמהתקררותישראלסבלחודשיםשמונהכבןבהיותוסבא.בכפרהאוהלים
אירעהדברכיצייןהאחדגיאני.החוליםלביתהופנהומשםחוליםלקופת
.1950אוגוסט-ספטמברהחודשיםבין

כילהוריםומסרשליחהגיעישראל,שלאישפוזומיוםימיםעשרהכעבור
החולים.בביתנפטרישראל

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

סלםישראללפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלה18/3/96ביום
.00/07/63מיוםהחלהמדינהתושבלהיותחדל

החקירה:ממצאי

"ניסיםלפיההמשפחה,שמסרה48386מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
לידבביתלהתגוררועבר5/9/49ביוםמשפחתועםארצהעלהסלם"ניסים
בתעודתצויןכןסבא.בכפרלהתגוררהמשפחהעברה28/2/50ביוםאי.

.5/12/49ביוםישראלבשםבןלהםנולדכיהעולה

ממנההמשפחה,שמסרההגבולותביקורתשלרישוםתעודתהוועדהבידי.2
.5/9/49ביוםארצהעלוסלם"וזעירה"נסיםכיעולה

נחוםבן"ישראללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בבית2/9/50באלולכיביוםנפטר,סבאכפרהאוהליםממחנהנסים"
חודשים.תשעהבןבהיותו)דגיאני(,יפוהממשלתיהחולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

נפטר"נסים"לפיואביב,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בבית3/9/50באלולכ״אביוםלקבורהוהובאחודשיםתשעהבןבהיותו
.24מספרקבר,4שורה,1אחלקהשאולקרייתהעלמין

מיוםסבאכפרהמקומיתהמועצהשלהסעדלשכתשלאישורהוועדהבידי.5
ההספקה".ל״משרדהוחזרסלם""ישראלשלהכרטיסלפיו,12/10/50
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הוועדה:מסכנות

מדלקתנפטרסאלםושרהגסיםבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תשעהבןבהיותו)דגיאני(,יפוהממשלתיהחוליםבבית2/9/50ביוםריאות

חודשים.

,1אחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית3/9/50ביוםלקבורההובאישראל

.24מספרקבר4שורה

שםרקנרשםהקבורהשביומןלמרותישראלשלבזיהויוספקלוועדהאין
השונים.במסמכיםשביניהםוההצלבההאחריםהפרטיםרישוםלאוראביו,

שלפטירתומועדלגביהבריאותמשרדשלהפטירותפנקסעלמסתמכתהוועדה
ישראל.

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

־£
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.01033706-1סאלםישראלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אליוףולאהנריהבתפרטי(שם)ללאהנדון:
148/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםאליוף,לאהגבישלעדותהפיעל
אביב.בתלסלמהברחובהתגוררההמשפחה.1936

החוליםבביתקילוגרם4,050במשקלבריאהבתהאםילדה1954שנתבמהלך
ניגשפוקסד״רבבוקרלמחרתאמה.אותהראתההלידהלאחרמידבילינסון.

סיכוי.כללההיהולאנפטרהבתהכילהומסראליה
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ולאהנריהשלבתםלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
משפחתהתקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית4/2/54ביוםנולדהאליוף

פוקס.ד״רמדווחרופא.102סלמהברחיאביבבתלהתגוררה

"אליוףכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
א'באדרל'ביוםונפטרה4/2/54ביוםנולדהנריה"בת)תינוקת(

ד״רמדווחרופאתקווהפתחבילינסוןהחוליםבבית5/3/54תשי״ד
.102סלמהרח'אביב,בתלהתגוררהמשפחתהפוקס.

דם.שטפיהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהאליוף,ולאהנריהשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשבתבהיותהבילינסון,החוליםבבית5/3/54ביוםבריאותדםמשטפי
ימים.

קבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
התינוקת.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

886602אליוףלאההאםשלת.ז.מספר
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געשהושרהשלוםבןעזראהנדון:
149/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתבתימןנולדעזראבנוהתינוק,אביגעשה,שלוםמרשלעדותופיעל
1948.

שנה.החציבןעזראעםיחדשבתימןחאשדלמחנההמשפחהנכנסה1949בשנת
ביתאוהחוליםלביתוהועברברעעזראחשלמחנה,כניסתםלאחרקצרזמן

לאחרמספרימיםפעמים.ארבעעזראאתביקרההמשפחהשבמחנה.התינוקות
נאמרלהוריםריקה.מיטתואתמצאהעזרא,אתלבקרהמשפחהמשבאהמכן, מת.אוחיבנםאםיודעיםהםאיןהיוםועדילד""אין

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

השונותהתמותהוברשימותבארכיוניםמקיפותבדילוותערכוהוועדהחוקרי
מהלבררהצליחולאאךתימן,חאשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדות

עזרא.שלבגורלועלה

הוועדה:מסקנות
ושרהשלוםבןעזראשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

געשה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
געשה.עזראשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

4162890געשהשלוםהאבשלת.ז.מספר
.4162891געשהשרההאםשלת.ז.מספר
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דניאלונזימהמנשהבתכרמלההנדון:
150/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בפברוארכרמלהנולדההתינוקת,שלאביהדניאלמנשהמרשלעדותופיעל
)עלנחוםקרייתבמעברתהתגוררההמשפחהרמב״ם.החוליםבבית1952שנת חיפה(.יד

רמב״ם.החוליםלביתוהועברהבשילשוליםכרמלהחלתהחודשכבתבהיותה
נפטרה.שבתולונאמרמביקוריוובאחדלבקרהבאהאב

קבר.חלקתאוגופהראהולאפטירתהאתהמאשריםמסמכיםקיבללאהאב

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

דניאלונזימהמנשהבתכרמלההתינוקתכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודש.בתבהיותה17/6/52ביוםרמב״םהחוליםבביתנפטרה

.19/6/52ביוםמכןלאחריומייםדודמחנההעלמיןבביתנקברהכרמלה

הקבר.חלקתצוינהלאנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

כרמלה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
.4797521דניאלמנשההאבשלת.ז.מספר
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סגרוןודיאמנטהסאסיבןמסעודהנדון:
151/96מספרתיק

התלונה:פרטי

.1949בשנתמסעודנולדהתינוק,אםסגרוןדיאמנטהגבישלעדותהפיעל

בחיפה.רמב״םהחוליםלביתונלקחריאותבדלקתחלהשנהחציבןבהיותו

כילונמסרהביקוריםבאחדמהזמןלאחרלשבועיים,אחתציוןאתראההאב
נפטר.בנו

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

סאסיבןמסעודהתינוקלפיה(,18600)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
.1950במאימשפחתועםועלה1949בשנתנולדסגרוןודיאמנטה

התינוקלפיורמב״ם,הממשלתיהחוליםמביתמחלהסיכוםהוועדהבידי.2
אישפוזו.בעתחודשיםחמישהבןהיהסגרוןמסעוד
פתאומי.באופןנפטרוהואחומועלהלאשפוזו31ה-ביום

בצקתבשלונפטראוזנייםמדלקתסבלכינמצאהמוותשלאחרבבדיקה
במוח.

מסעודהתינוקלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותספראיתרההוועדה.3
שישהבןבהיותו11/6/50ביוםבמעייםמדלקתכתוצאהנפטרמגרון

חודשים.

לפיורישום,ובוחיפההבריאותמשרדשלפטירותספרהוועדהבידי.4
בהיותובמעייםמדלקתכתוצאה11/6/50ביוםנפטרסגרוןמסעודהתינוק

חודשים.שבעהבן

לפיה(,1829)מסיחיפהקדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.5
חודשים,חמישהבןבהיותו15/6/50ביוםנקברוןסגרמסעודהתינוק
התינוקות.בחלקתדודבמחנה
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הוועדה:מסהנות

עולההשוניםברישומיםמסעודשלגילובציוןהפעוטיםההבדליםאףעל
מסעודהתינוקכימקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמןבוודאות

רמב״ם.החוליםבבית11/6/50ביוםנפטרוןסגרודיאמגטהסאסיבן

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת15/6/50ביוםנקברמסעוד

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד>!זופטת)דימ'(קובל,דליה(
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
.042116962סגרוןמסעודשלת.ז.מסי-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סעידולבנהמשהבתזהרההנדון:
152/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהסעיד,לבנהגבישלעדותהפיעל
העין.בראשוהתגוררה1949בשנתזהרה,עםיחדמתימן

מהאםביקשההמשפחהלאוהלשהגיעהאחותמחום.זהרהסבלהשנהכבתבהיותה
פרדסהחוליםלביתהוסעוומשםא'העיןראשלמחנהבתהעםאליהשתתלווה

כץ•

כעבורבבואהלביתה.יוםבאותוחזרהוהאםהחוליםבביתאושפזהזהרה
מסרלמחנהמשחזרהזה.בשםילדהשאיןלהנמסרהחוליםלביתימיםמספר
תקווה.פתחלמשטרתשתלךהמנהללה

לאשםגםאךבירושלים,התינוקותבביתלבדוקלהיעצותקווהפתחבמשטרת
בגורלה.עלהמהההוריםיודעיםלאומאזבתהאתמצאה

מסמכיםפיעללקבורתהפטירתהמועדביןהזמניםפערעלהמשפחהקובלתכן
מאוחרים.

זהרה.עבור14ה-לכנסתלבוחרהודעההמשפחהקיבלהלימים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

משהבתזהרהלפיוהעלייה,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.4/10/49ביוםמשפחתהעםלארץועלתה,1945בשנתנולדהסעיד

יוסףמשהכיעולהממנוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
זהרהכיצויןכן.4/10/49ביוםארצהעלובנותיהםושתיסעידוקמר
בהגיעה.שניםארבעבתהיתה

זהרהלפיוכץ,פרדסהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.3
שנתייםבתבהיותה3/11/49ביוםאושפזההעיןראשהעוליםממחנהסעיד

אשפוז.ימיםשישההכולסך,9/11/49ביוםונפטרה

דיפטריה.המוות:סיבת

ממחנהסעידזהרהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
החוליםבבית,9/11/49תש״י,בחשוןי״זביוםנפטרההעיןראשעולים

שנתיים.בתבהיותהברק(,)בניהממשלתי

העיןראשהעוליםמחנההיהודיתהסוכנותשלהפניהמכתבאיתרההוועדה.5
קבורתהאתלסדרמבקשיםלפיותקווה,פתחקדישאלחברה14/11/49מיום
בהוצאות.היהודיתהסוכנותאתולחייבסעידזהרהשל

זהרהכיעולהממנו,העיןראשמחנהשלפטירהיומןאיתרההוועדה.6
שנתיים.בתבהיותה14/11/49ביוםנפטרהסעיד
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העיןראשהעוליםממחנהסעידזהרהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7
.14/11/49ביוםלקבורהוהובאהשנתייםבתבהיותהנפטרה

ממחנהסעידזהרהלפיותקוה,פתחקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.8
בביתלקבורהוהובאהשנתיים,בתבהיותהנפטרההעיןראשהעולים
שורהילדותבחלקת,14/11/49תש״י,בחשוןכ״בביוםסגולההעלמין
לירות.שבעסךהקבורהעבורשילמההסוכנות.53מספרקברא',

העלייה,בעת)לבנה(גמר/קמרהיהששמההתבררהאםעםנוספתבשיחה.9
ארבע.בתולאבהגיעהשנתייםבתהיתהשזהרההאםמסרהבנוסף

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהמעידולבנהמשהבתזהרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וזאתמדיפטריה,כץ(,)פרדסברקבניהממשלתיהחוליםבבית9/11/49
לארץ.עלייתהלאחרכחודש

בחלקתתקווהבפתחסגולההעלמיןבבית14/11/49ביוםלקבורההובאהזהרה
.53מספרקבראי,שורהילדות

הוצאותלכיסויהתחייבותהעבירהכלשהימסיבההיהודיתוהסוכנותמאחר
ימים.חמישהשלבאיחור14/11/49ביוםזהרהנקברה,14/11/49ב-הקבורה
העין.ראשמחנהשלהפטירהביומןפטירתהדברנרשםזהבמועד

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ייופטת)דימ
אלוף)מיל'(מימון,דוד(

ועדהחברועדה
יקובל,דליה

חברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.041367004זהרהשלזהותתעודתמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עירק)טיירי(טוריוזהרהאהרוןבתנעמההנדון:
153/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדה,אםטורי,זהרההגב'שלעדותהפיעל
שנים.ארבעבתבהיותהנעמהעםיחד7/9/49ביום

משוםהמחנהלרופאנעמהאתלמסורהאםהתבקשההתעופה,לנמלהגיעהעם
החוליםמביתהיוםלמחרתחזרהולקחתהלבואעליהכילהונאמרברעשחשה

ליד.בביתשוכנההמשפחהפרדסיה.
אינהבתהכילהנאמראךפרדסיההחוליםלביתהאםהגיעההיוםלמחרת
חרם.העלועצמההאםשלחיפושיהגםבמקום,

כיהמחנה,צוותידיעללאםנאמרנעמה,שלהעלמותהלאחרמספרחודשים
נעמהכילהנאמרשםאןהחוליםלביתנסעההאםיפו.החוליםבביתהיא
הקברחלקתאתלראותהלכההאםשאול.בקרייתלקבורהוהובאהנפטרהכבר אותו.מצאהלאאךשאולבקריית

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאם

שםפיעלנרשמהנעמהכיייתכןכימצויןלוועדההאםששלחהבמכתב
טיירי.שהיהנישואיהלפניהאםשלמשפחתה
קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

טיפול()כרטיסהיהודיתהסוכנותשלמקורייםרישומיםהוועדהבידי.1
עלתהאלמנה,שהיתהעראקי"יהודהאהרון"זהרההאם:כיעולה,מהם
ילדיה.שלושתעםיחד7/9/49ביוםמתימןארצה

".6/10/49"נפטרהוכיארצהבהגיעהחמשבתהיתהנעמהכיצויןכן

כיעולהממנויפו,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
באבחנהלאשפוזהתקבלהזיהעוליםמחנהלידמביתתאורי""בן־אהרון

שנים.ארבעבתבהיותה8/9/49ביוםמלריהשל

נעשתההגוףחוםרישוםשלאחרונהמדידהכיצויןמעקבבטופס .10/9/49ביום

במחנהרופאבעבוריפוהחוליםמבית13/9/49מיוםמכתבהוועדהבידי.3 שנים4בתתאוריאהרוןבן"הילדהנרשם:בולידביתז'העולים
ביותר,קשהבמצבהיתההיאהפרטיםכלמבלי8/9/49ביוםאלינוהובאה

כההיה"מצבהמוגדל".טחוליבש...עורמאד,עדירודהתזונהמצב
נפטרההילדהבדיקות...לבצעשהספקנולפנידםערוילהשנתןחמור
וחצי".יוםאחרי

ריאותמדלקתכתוצאה:נפטרהנעמהכיאובחןהמוותשלאחרבנתיחה
וקצרת.שחפתהתחלתכרונית,
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עולה,ממנויפומחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההועדה.4
נפטרהלידביתהעוליםממחנהנקבהממיןבן־אדם"אהרן()בן"תריהכי

שנים.וחצישלושבתבהיותהיפו,הממשלתיהחוליםבבית10/9/49ביום

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

"בןכיעולהממנהאביב,תלקדישאחברהשלקבורהתעודתהוועדהבידי.5
תשייטבאלולכ״אביוםנפטרהלידביתהעוליםממחנהתריה"אהרןאדם

שאולבקרייתביוםבולקבורהוהובאהשניםוחצישלושכבתבהיותה
.2אזורילדיםחלקת

הוועדה:מסלגות

עירקי)טיירי(טוריאהרוןבתנעמהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בבית10/9/49ביוםוקצרתשחפתהתחלתריאות,מדלקתכתוצאהנפטרה
לאחרימיםכארבעהוזאתשניםארבעכבתבהיותהיפו,דגיאניהחולים
ארצה.עלייתה

ילדיםחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית15/9/49ביוםלקבורההובאהנעמה
.2אזור

החולים.ביתרישומיעלנעמהשלפטירתהמועדבקביעתמסתמכתהוועדה

המופיעיםהמגוריםוכתובתגילהסמךשעלהרינעמהשלבשמההשיבושלמרות
בנעמה.מדוברכיבוודאותלקבועניתןהשוניםברישומים

לגבימאוחררישוםהינוהסוכנותשללטיפוליביכרטיסהרשוםהתאריך

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.3069594משוערטורינעמהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עטיהוגזלהירמיהובןהרצלהנדון:
154/96ג^ספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיועטיה,יעקבמרשלעדותופיעל
הי(.)מחנהלידביתהעוליםבמחנהוהתגוררה,1949בשנת)לוב(מטריפולי

אחותידיעלהרצלנלקחוחצישנהבןבהיותו.1950באוגוסטנולדהרצל
כלהרצלאתביקרהאבבטוב.הרגישהלאשהאםכיווןאיתנים,החוליםלבית
האבמשוחרר.הרצלכילונמסרלבקרוהאבכשהגיע14/2/52וביוםשבוע,
ימים.מספרעודלהשאירוביקש

ראולאההוריםנפטר.הרצלכיהמודיעמברקהאבקיבלמכןלאחריומיים
קבר.חלקתאוגופה

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

בהלול-מינקובסקי,ועדתדו״חבנתונישנרשמההקברחלקתאתחיפשההמשפחה
לאימצאה.אך

החקירה:ממצאי

ושניעטיהוגזלהירמיהולפיה(11469)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
.26/2/50ביוםארצהעלוילדיהם

ליד,ביתלילדיםהממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
ליוםעד10/7/51ביוםאושפזה'ממחנהעטייההרצלכיעולהממנו

פעמיםכמהאצלנושכב"הנ״לכיצויןכןשנה.בןבהיותו,27/7/51
מחלות".בגלל

הרצלכיעולהממנואיתנים,החוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
במשךחולההיההואכיצויןכןהי.מחנהלידבביתהתגוררעטייה

לבדיקה"ונשלח15/2/52ביוםונפטר27/9/51ביוםאושפזחודשיים
וכעבור...שחפתיתהליךאצלוומצאושיקוףלועשושםבליגה.רפואית
נפטר".הילדחודשיםשלושה

בשחפת.למלחמההליגההינהלעילהנזכרתהליגהכייצוין

עולהממנואיתנים,הממשלתיהחוליםביתשלחולהכרטיסאיתרההוועדה.4 ביוםונפטר27/9/51ביוםשםאושפזה'מחנהלידמביתעטייההרצלכי
אשפוז.ימי142הכולסךשנה,בןבהיותו,15/2/52

עטיההרצללפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
לחוליהממשלתיהחוליםבבית15/2/52ביוםנפטרה'מחנהלידמבית
שנה.בןבהיותואיתנים,ריאות

שחפת.המוות:סיבת

הילדלפיוירושלים,קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.6
החוליםבביתתשי״בבשבטי״טביוםנפטרעטיהירמיהובןהרצל

תשי״ב.בשבטכ״אביוםלקבורההובאהרצלמשחפת.כתוצאהאיתנים,
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרעטיהוגזלהירמיהובןהרצלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.כבןבהיותואיתנים,החוליםבבית15/2/52

הקבורה.מקוםציוןללא17/2/52ביוםלקבורההובאהרצל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודופטת)דימ'(6קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחבר ועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
.4189217הרצלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חליליוגאולה)חליל(אבינועםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
155/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההאבעלההתינוק,אבחלילי,)חליל(אבינועםמרשלעדותופיעל
עמישבבמעברתהתגוררההמשפחה.1955בשנתוהתחתן1951שנתבמהלךמפרס

תקוה.שבפתח

תקווה.בפתחהשרוןהחוליםבביתבןאשתוילדה1955פברוארחודשבמהלך וכיפגוםראשעםנולדשבנםלהנאמרכיאשתולומסרהלמקוםהאבבהגיע
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

)תינוקת("חלילילפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
ביוםונפטרה8/12/54ביוםנולדהתקווהפתחממעברתחליל"בת

תקווה.בפתחבילינסוןהחוליםבבית12/12/54
פג(.)לידתבשלותחוסרהמוות:סיבת

בילינסון,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהיומןאיתרההוועדה.2
גופתהוכי,12/12/54ביוםנפטרהחלילי""התינוקתכיעולהממנו

)לידתבשלותמחוסרכתוצאהנפטרהכיונמצא13/12/54ביוםנותחה
פג(.

הוועדה:מסקנות

חליליוגאולה)חליל(אבינועםשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותהתקווה,בפתחבילינסוןהחוליםבבית12/12/54ביוםנפטרה
ימים.חמישה
קבורתה.מקוםצויןלאנפלבהיותה

פיעלהיילודשלמינואתמקבלתהוועדהאךבןלידתעלמסרהאבאמנם
הבריאות.ומשרדהחוליםביתבמסמכיהרישום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

י*רווומיי׳1ו■יידי•יד שופטת)דימ',קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
היילוד.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.46358511האבשלת.ז.מספר

.44743334האםשלת.ז.מספר
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מנצורועידהסלםבתעידההנדון:
156/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,אחותעדנה,מחפודהגב'שמסרהבכתבעדותפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנההשנהבתעידהעםיחד1949בשנתמתימןארצה

יחדעידהאתולקחהממשלה"מטעםכלשהוגורם"באהעלייהלאחרחודשיים
ביוםשלושפעמייםהגיעההאםהתינוקות.לביתשבמחנההתינוקותשארעם

והועברהחלתהעידהכילהנאמרבהגיעההימיםבאחדעידה.אתלהיניק
החולים.לבית

שעידהבתקווההתינוקותלביתיוםמדיהאםהגיעהואילךהיוםמאותו
נפטרה.עידהכילהנאמרהאםכשהגיעהשבועייםמקץהחולים.מביתתוחזר
ואיןגופה"שאיןבפניהםטענוהגופה,אתלראותביקשוההוריםכאשר

תעודות".
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

חדלהעידהלפיו,23/1/96מיוםהפניםממשרדמסמךלבקשתהקיבלההמשפחה
.00/07/63מ-החלהמדינהתושבתלהיות

בןסלםהואהאבשלשמוכיהתבררהמשפחהעםהוועדהחוקרישערכובשיחה
מנצור.יחיא
החקירה:ממצאי

בתעידהכיעולהמהםהפניםמשרדשלממוחשביםרישומיםאיתרההוועדה.1
.1950פברוארחודשבמהלךמשפחתהעםארצהעלתהמנצורועידהסלם

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.2
התקבלג'שמרעיןהתינוקותמביתזכרממיןמנצור"יחיהסלם"אובה
.14/3/50ביוםונפטר1/3/50ביוםהחוליםלבית

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

סלם"אובהכיעולהממנו,1078/50שמספרומחלהגיליוןאיתרההוועדה.3
שילשוליםבגללהתקבלה"ילדהשמרעיןג'התינוקותמביתמנצור"יחיא

אתמוללהקיא...המשיכהאבללשלשלהפסיקהימיםכמהלפניוהקאות...
לשלשלהמשיכהאבלנוזליםקבלה)והתיבשות(שלשולבבדיקהבבוקר
נפטרה".ובערבמימישלשול

חודשיםחמישהבתבהיותהעידהנפטרהזהגיליוןלפיכייצוין
אנמי"."כבדנמצאהמוותשלאחרובנתיחה
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"מנצורכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
באדרכ״הביוםנפטרהג'התינוקותביתשמרמעיןיחיא"סלםאובה
חודשים.חמישהבתבהיותההשומר,תלהחוליםבבית14/3/50תש״י

מעיים.ודלקתלבדוםהמוות:סיבת

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
הובאהשמר,עיןג'התינוקותמביתמנצורי'יחיאסלם"אובהכיעולה

קברט״ו,שורהב',ילדותבחלקת16/3/50באדרכ״זה'ביוםלקבורה
חודשים.חמישהבתבהיותה,10מספר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהמנצורועידהסלםבתעידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותהלב,ודוםחריפהמעייםמדלקתהשומרתלהחוליםבבית14/3/50
חודשים.חמישה

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית16/3/50ביוםלקבורההובאהעידה .10מספרקברט"ו,שורהב',ילדות

שמותרישוםסמךעלוודאישזיהויההריעידה,שלבשמהשחלהשיבושלמרות
נוספים.ופרטיםההורים

מקיפהשהתייחסותהריהפנים,משרדברישומיהמשפחהשהעלתהלממצאיםבאשר
הוועדה.שלהמסכםבדו״חתינתןבנדון

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

־£,
שופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.04201997-6עידהמנצורשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דהריונעמיסעדיהבןסאלםהנדון:
157/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמועזני,נעמיגבישלעדותהפיעל
העין,ראשבמחנהלהתגוררעברההמשפחהסאלם.עםיחד1949בשנתמתימן

באוהלים.שוכנושם

שתיהגיעוולמחרתסאלםאתלבדוקהמחנהשלרפואיצוותהגיעערבבאותו
לבסוףואחיו.סאלםעםברחההאםלאשפוז.לקחתומנתעלמהמחנהאחיות
העין.שבראשהחוליםלביתשניםארבעכבןשהיהסאלםנלקח
לקבורה.והובאנפטרסאלםכילהנמסרלמקוםהאםכשהגיעהבבוקרלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הבאים:הפרטיםעםאמועדותאתהשליםסאלםשלהבכוראחיו
להסבירישבכךבתימן.מבעלהוהתגרשהמאחרבניהשניעםארצהעלתההאם
הנוכחי.משפחתהשםאת

החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
יחיא"אהרון"נעמהלפיו,63502מספרעולהותעודת1457מספרלכרטיס
וחצישנהבןהיהסלםכיצויןכן.1/10/49ביוםארצהעלובניהושני
ארצה.עלייתובעת

המתייחסרישוםובוא',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
עלתהיחיאנעמהלפיו,63502מספרעולהותעודת1457מסילכרטיס
ביוםנפטרסלםכיצויןכן.1/10/49ביוםבניהשניעםארצה

19/12/49.

ממנוהעין,ראשלילדיםהחוליםמביתאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.3
,18/12/49ליוםעד17/12/49ביוםאושפזסעיד"יחיה"סלםכיעולה

אחד.יוםהכולסך

המתייחסרישוםובוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
ביוםנפטרהשנתייםבןיחיא"סעיד"סאלםלפיו,1457מספרלכרטיס

19/12/49.

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5 בכסלוכ״חביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנהיחיא"סעיד"סאלםכי
שנתיים.בןבהיותו,19/12/49תש״י,
תזונה.ותתדיסטרופיההמוות:סיבת

קדישאלחברההעיןראשהעוליםמחנהשללקבורההפניהאיתרההוועדה.6
,1457מסילכרטיסהמתיחסרישוםובו19/12/49מיוםתקווהפתח
כאשריחיא"סעיד"סאלםשלקבורתואתלסדרמבקשיםכיעולהממנה

הסוכנות.חשבוןעלההוצאות
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סאלם"הילדלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
והובאשנתייםבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהיחיא"סעיד

ז',שורהב',ילדיםבחלקת,19/12/49תש״י,בכסלוכ״חביוםלקבורה
.9מספרקבר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרדהריונעמיסעדיהבןסאלםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כחודשייםשנתיים,בןבהיותוהעין,ראשלילדיםהחוליםבבית19/12/49

לארץ.עלייתולאחר

ב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית19/12/49ביוםלקבורההובאסאלם
.9מספרקברי,זשורה

היותהעקבאמושלהמקורימשפחתהשםפיעלנרשםסאלםשלמשפחתושם
גרושה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

2 קדטיעקב
י,ישו

;קובל,דליהי(מידפט)
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.4137281סאלםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עמרןוזוהרההייםבתרותהנדון:
159/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיעמרן,שלמהמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949שנתשלבחורף

,10/2/50ביוםנולדהרות
לאחרארצה.המשפחהעלייתלאחרכחודשיים

ביום.פעמיםשלושלהיניקהבאהואמההתינוקותלביתרותהועברההלידה
שנה,חציבתשהיתהרות,כילהנמסרלמקום,האםכשהגיעההימים,באחד
לביתההוריםהגיעושבוע,כעבוררמב״ם.החוליםבביתואושפזהחלתה

אביב.בתלוילדאםויצ״ולמוסדהועברהבתםכילהםנאמרושםהחולים
מאושפזתאכןלהם.כיונמסרויצ״ולמוסדההוריםנסעומכן,לאחרשבועיים

המתגוררתלמשפחהבתאםכיבתםלאזואךזהה,אביהששםילדהאצלם
מכןלאחראךבתם,אתוזיהוראוושםלמחלקהנכנסוההוריםהארץ.בדרום
בגורלה.עלהמהלמשפחהידועלאומאזמהמקוםסולקו

עזבהרותלפיו19/2/96מיוםהפניםממשרדמסמךלבקשתה,קיבלה,המשפחה
.00/07/63הארץאת

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

בהלול-מינקובסקי.ועדתחולורילפני3/4/67מיוםעמרןחייםהאבמעדות
ילדהא'שמרעיןבמחנהוילדה5ה-בחודשבהריון"היתהאשתוכיעולה
אלינווחזרהביולדותימיםשלושהישבהאשתירות...להקראנוואשר
11שמרעיןבמחנהישבנוהתינוקות...בביתנשארהלילדהואשרהביתה
החלון...דרךבלבדאחתפעםרקהילדהאתראיתיאני-בערךחודשים
אובשמינרשמההיאאםיודעלאואניבמקוםהייתילאאנינולדהכשביתי

אשתי."בשם

עםרותאתלקחתכדיהתינוקותלביתהאבהלךהמחנה,מןיציאתםעם
שבדקהמחנהלמנהלפנההאבבמקום.אינההיאכילושנאמראלאהמשפחה,
ברשימתלאאותהמצאולאשמיותרשימותלפישברשותוהמחנהבספרי

החיים.ברשימתולאהנפטרים
אם'מוסדוהיאכתובתלימסרהמנהלאזרות,עמרןשםלפיבדק"הוא לאהיאאבלדומהבשםילדהשישנהלינמסרומשםאביבתלויצ״ו'ולילד בנגב..."המושביםבאחדנמצאתמשפחתהשלי,

שסודרנוברגערקלקבלהדרשתי"אניכי:החוקריםבפניהאבצייןכן
בערך".חודש11כ-לאחרכלומרכרכורלמעברת

בהלול-מינקוגסקי.ועדתחוקרילפני29/10/67מיוםעמרןשלמההאחמעדות
.1949שנתבסוףארצהעלתההמשפחהכיעולה

היהוזהכחודשיים"בערך
התנאיםעקבהאוהל...בתוךבתילדה)זוהרה(שרהאימי10/2/50בתאריך

שבועבמשךהתינוקות...לביתהתינולת..הועברהבמקוםשהיוהסניטרים
אתלהניקניגשהאימיאחדביוםלפתעהתינוקות...בביתנשארהרותימים

פתאומיבאופןחלתהרותשהתינוקתהמטפלותידיעללהונמסרהתינוקת
חיפה..."רמב״םהחוליםבביתלטיפולנשלחהומשםבטןמכאביוסובלת
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לבקררמב״םהחוליםלביתניגשחייםאביימיםמספר"כעבורכיצוין,כן
ברחובאביבבתלמסויםלמוסדהועברהשהתינוקתמשםלוונמסררותאת

,גיורג"המלך
.

רותבשםילדהנמצאתשאומנםמשםלוו"נמסראביבבתללמוסדניגשהאב
לברררמב״םהחוליםלביתלחזורממנוביקשויקימדולאהמשפחהושםוהיות

יק".יהמרוהמשפחהשםאת
היאאביב,בתלבמוסדהנמצאתרות"שהילדהלאבנמסררמב״ם,החוליםבבית
יותראיננהרותשהילדההובררומשםהמוסדלאותובחזרהניגששלו.הילדה

נמצאת".היאאיפאיודעיםולאשם

בתליגיודגהמלךברחובלמוסדכשניגשבזמנו"אביכי,שלמהצייןכן
היתהוהיאמאחראותה,זיההלאוהוארותהתינוקתאתראההואאביב,
יק".ימדוהיהלאהמשפחהושםתינוקת
החקירה:ממצאי

"חייםלפיההמשפחה,שמסרה(55781)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בביתושוכנו9/11/49ביוםארצהעלוזהרה,ואשתועמרן"אברהם
.1950שנתבמהלךנולדהרותכיצויןכןשמר.עיןהעולים

כיעולהזהממכתבידוע.לאבתאריךהאבשכתבמכתבהוועדהבידי.2
ביוםשמר.עיןבמחנהושוכנה9/11/49ביוםארצהעלתהמשפחתו
ביום"נעלמהבתוכיצייןכןרות.בשםשנקראהבתאשתוילדה10/2/50
20/3/50."

בתרותלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.3
.10/2/50ביוםשמרבעיןנולדהעמרן,וזהרהאברהםחיים

"זהבהלפיואביב,תלהדסההחוליםמביתחוליםרשימתאיתרההוועדה.4
נפטרה.ביוםובו22/2/50ביוםילדיםבמחלקתאושפזהעמרי"

"עמריכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
הדסה,החוליםבבית22/2/50ביוםנפטרהשמר,עיןהעוליםמביתזהבה"
יום.13בתבהיותה
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

שמר,מעיןעמרי""זהבהכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.6
לקבורהוהובאהבשלותמחוסרכתוצאהיום13בתבהיותהנפטרה
אביב.בתל

עמרי""זהבהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרשוםאיתרההוועדה.7
לקבורהוהובאהיום13בתבהיותההדסההחוליםבביתנפטרהשמר,מעין .1מספרקבר,7שורהשאולקרייתהעלמיןבביתתש״יבאדרז'ביום
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הוועדה:מסלנות

נפטרה,עמרןוזוהרהחייםבתרותכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תלהדסההחוליםבבית22/2/50ביוםפג()לידתבשלותמחוסרכתוצאה
יום.13בתבהיותהאביב,
קבר,7שורהשאולקרייתהעלמיןבבית24/2/50ביוםלקבורההובאהרות
.1מספר

בחודשילדהאשתוכיבהלול-מינקובסקי,ועדתלפניבכתבבעדותמצייןהאב
בתונרשמהשםבאיזהלוידועלאכיהאבצייןכןלהיריונה.החמישי שאכןכפילזהבה(מזהרהקלשינוי)עםאשתושםעלנרשמהכיוייתכן
שלפנינו.המסמכיםמןבחלקמופיע

,19/2/96מיוםהפניםמשרדמסמךלגביתשובה
שלהמסכםבדו״חתינתן

הוועדה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מון,
ועדהחבר

מידודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.05020767-9עמרןרותשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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פנחסושמחהמאירבןמיכאלהנדון:
160/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצהעלההואהתינוק,

ראשהעוליםשבמחנההמשפחהבבית
האםבילינסון.החוליםלביתוהאם

מתבקשתכשהיאבגפהלביתהשוחררה

מיכאלאתלהוציאבכדיבילינסון
נפטר.מיכאלכיפקיד

אביפנחס,מאירמרשלעדותופיעל
.1950בשנתבארץונישא1949

1953בשנתמיכאלאתילדההמשפחהאם
מיכאלהועברוהלידהלאחרמידהעין.
ואזיומיים־שלושההחוליםבביתשהתה
מיכאל.אתלקחתיומייםלאחרלשוב

החוליםלביתהאבנסעיומייםכעבור
ידיעללונאמרשםאךהחוליםמבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
י"טביוםהעיןבראשנולדפנחססלימןושמחהשמעוןמאירבןמיכאל
.24/3/54תשי״דב'באדר

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
24/3/54ילידא',מחנההעיןראשתקוהמפתחמאיר"בן)תינוק("פנחס
תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית25/3/54ביוםנפטר
וחנק.פגלידתהמוות:סיבת

בילינסוןהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהפרטיכלאיתרההוועדה.3
בשעה24/3/54ביוםנפטרפנחס""תינוקכיעולהממנותקוה,פתח

בשעה26/3/54ביוםנותחהגופתואחד.יוםבןבהיותו"15:00"
"09:00."

מפותחות,לאריאותפג,לידתהיא:המוותסיבתזהפרטיכלפיעל
הכליות.והרסמפותחלאמוח

הוועדה:מסקנות

בןנפטרפנחסושמחהמאירבןמיכאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן פתחבילינסוןהחוליםבבית24/3/54ביוםכפגמלידתוכתוצאהיומו
תקווה.
קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

ל^( שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
פנחס.מיכאלשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4135036-4פנחסשמחההאםשלת.ז.מספר
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סימן-טובוברכהיצחקבתשרההנדון:
161/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםשרהנולדההתינוקת,שלאמהסוב,סימןברכהגברתשלעדותהפיעל
עוליםבביתהתגוררהעצמההמשפחהבנתניה.ביקורבמהלך11/6/49
ברחובות.

לביתהתינוקתעםומשםהעוליםבביתלמרפאההאםהועברההלידהלאחרמיד
כילהנמסרואזתינוקההיכןלדעתביקשהלמחרתנתניה.בקרבתחולים

נפטרה.התינוקת

וישבפניםשהתינוקתבטענהנעלייםקופסתלאבנמסרהכיומייםלאחר
אףעלהקופסהתוכןאתראהלאאךבקבורהנכחאמנםהאבלקבורה.להביאה

בקשותיו.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

סימן־טובשרהלפיונתניה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה
יום.בתבהיותהנתניה,העוליםבמחנה10/6/49ביוםנפטרהמנתניה
מוקדמת.לידההמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרהסימן-טובוברכהיצחקבתשרהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
יום.בתבהיותהנתניה,העוליםביתבמחנה10/6/49ביום

קבורתה.מקוםצויןלאנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

( אלוף)מיי,מימוןדוד(
ועדהחבר

שופטת)דימקובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

שרה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-
.005091467ז״ליצחק-האבשלת.ז.מספר

.0509147-5ברכה-האםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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צרבריומריםדודבןפרטי(שם)ללאהנדון:
162/96מספרתיק

התלונה:פרטי

אחיהנולדהתינוק,אחותשרה,דבורגביידיעלשנמסרבכתבתצהירפיעל
חלההתינוקואחיהיותאביב.תלהדסההחוליםבבית1949מרץחודשבמהלך
החולים.בביתהתינוקאתלהשאירלאםהוצעבשעלת

להיניקובאהאמוזותקופהובמהלךכשבועייםהחוליםבביתשהההתינוק
שבנולונאמרהחוליםלביתהאבכשהגיעהימיםבאחדביום.פעמיםכחמש
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

רה:הה?יממצאי

ודודמריםשלבנםלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 התגוררההמשפחהכיצויןכןאביב,בתלהדסההחוליםבביתנולדצוברי
.4הגטולוחמיהחדשהמכביבשכונת

אביבתלהדסההחוליםביתשלחוליםהבלתיומןאיתרההוועדה.2
החדשהמכבימשכונתצוברימריםהתינוק:אםכיעולהממנו)איכילוב(,

שוחררה.בו27/3/49ליוםעד23/3/49ביוםאושפזה4הגטולוחמי

נפטר.שבו6/4/49ליוםעד23/3/49ביוםאושפזבנהכיצויןכן

שלתינוקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 אביב,תלהדסההחוליםבבית7/4/49ביוםנפטרודודמריםצוברי
החדשהמכביבשכונתהתגוררהמשפחתוכיצויןכןיום.14בןבהיותו .4הגטולוחמי

כללית.וחולשהבשלותחוסרהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מחוסרנפטרצובריומריםדודשלבגםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית6/4/49ביוםכלליתוחולשהבשלות

יום.12כבן
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

לגביאביבתלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןעלמסתמכתהוועדה
צוברי.ומריםדודשלבנםשלפטירתומועד
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

'שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

התינוק.שלת.ז.מספרהוועדהבידיאין
.0896086צוברידודהאבשלת.ז.מספר

.0896087צוברימריםהאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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פרטי(שם)ללאתינוקותשניהנדון: )יהושוע(טוילישמעהושושנהיחיאבגי 163/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקות,שלאמםטווילי,שושנההגב'שלעדותהפיעל עברהמכןולאחרשמרבעיןהמשפחהשוכנהתחילה.1949בשנתמתימן
הגיא.שבשערציוןמסילתבמושבלהתגורר

ממנההילדנלקחהלידהלאחרירושלים.בהדסהבןהאםילדה1950בשנת
נפטר.הואכילהונאמר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

האםילדה1952בשנתציונה.נםלמעברתהמשפחהעברהמכןלאחרמהזמן
וכעבורהילדנלקחהלידהלאחרמידברחובות.היולדותבביתנוסףבן

נפטר.בנהכילאםנאמרימיםשלושה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

הראשון:הבןלגביהחקירהממצאי

שםעלהדסההחוליםביתשליומימפקדטופסהעתקהוועדהבידי.1 ביוםאושפזהטווילשושנההאםכיעולהממנוירושלים,רוטשילד
ברשימתהדףבתחתיתבן.ילדההיוםובאותויולדותבמחלקת10/7/51
טוויל".שושנהשל"בןנרשםהנפטרים

שלבןלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
הלידהבזמןנפטרירושליםפרוזדורציוןממסילתטוילויחיהשושנה
ירושלים.הדסההחוליםבבית10/7/51ביום

ממסילתטוויליויחיאשושנהשלבןלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.3 בבית10/7/51תשי״בבתמוזו'ביוםנפטרירושליםבפרוזדורציון
ירושלים.הדסההחולים
הלידה.בזמןנפטרהמוות:סיבת

הראשון:הבןלגביהוועדהמסקנות

)יהושוע(טוויליושושנהיחיאשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן ירושלים.הדסההחוליםבבית10/7/51ביוםבלידתונפטר
קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו
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השני:הבןלגביהחקירהממצא

קפלןהחוליםביתשליולדותלמחלקתכניסהרישוםהוועדהבידי.1
11/7/52ביוםלאשפוזהתקבלהציונהמנסיהושועשמעהלפיוברחובות,

.14/7/52ביוםהחוליםמביתשוחררההאםבן.ילדהביוםובו

יחיא"בןכיעולהממנוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2 ,13/7/52בתמוז,כ'ביוםנפטרציונהנסממעברתטוילי"
בבית

יומיים.בןבהיותוברחובותהיולדות
במוח.דימוםהינההמוותסיבתכיצויןהפטירותבפנקס

שני:הבןלגביהוועדהמסלנות
)יהושוע(טוויליושושנהיחיאשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן כתוצאהלידתולאחרכיומייםברחובותהיולדותבבית13/7/52ביוםנפטר במוח.מדימום

קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברתהוועדהריו

העתק:
התינוקות.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

.04147840-5יחיאהאבשלת.ז.מספר

04147841-3שושנההאםשלת.ז.מספר
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זדהושרהיצחקאברהםבןשמעון()רחמיםהרצלהנדון:
164/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בביתבנונולדהתינוק,אביזדה,יצחקאברהםמרשמסרבכתבעדותפיעל
המשפחהאירן.עולישללמשפחה1954-1953השניםבמהלךבחדרההיולדות
חנה.פרדסהעוליםבביתשוכנה

בריתלונערכהכןסביר".היהומשקלורגילההיתה"הלידהכיצייןהאב
בנו.אתלקחמיזוכראףהואהאבלדברינעלם.מכןלאחרמהוזמןמילה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

.7596281הינהשלוהזהותתעודתמספרכימסרהאב

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

קשר.עמוליצורהיהניתןלאאךטלפוןומספרכתובתבמכתבומסרהאב
כלאיןבמכתבולוועדה.פנייתולאחרמהזמןנפטרהואכיהתבררבדיעבד,

לוועדה.התלונההוגשהבטרםנפטרההיאשכןלאשתו,התייחסות
החקירה:ממצאי

"רחמיםלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
ממעבדת180212ה-מספרזהותתעודתנושאזאדה"יצחקאברהםבןשמעון
.10/3/53תשי״גבאדרכ״גביוםנולד,45א'מעברהחנהפרדס

.596281ז'/הינההמשפחהראששלהזהותתעודתמספרכיצויןכן

קופתשלהיולדותבביתשהוצאהמקוריתלידהמהודעתספחאיתרההוועדה.2
זאדהיצחקלפיוברנדייס(,היולדותלביתבמקביל)שפעלבחדרהחולים
נולד,180212מספרזהותתעודתנושאושרהאברהםבןשמעוןרחמים
מעברהחנהבפרדסהתגוררהמשפחתובחדרה.10:20בשעה10/3/53ביום
.36א'

רחמיםכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.3
היולדותבבית10/3/53ביוםנולדושרה,יצחקיצחק-זאדהבןשמעון
אי.מעברהחנהבפרדסמתגוררתמשפחתוכיצויןכןבחדרה.

אברהםזדה"יצחקלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
,45א'מעברהחנהמפרדס180212•מספרזהותתעודתנושאשמעון"רחמים
בחיפה.14/11/53ביוםונפטר10/3/53ביוםנולד

זיהום.המוות:סיבת

זדה"יצחקלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
ביוםלקבורהוהובאחודשיםתשעהבןבהיותונפטרמחיפה,שמעון"

14/11/53.
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הוועדה:מסקנות

יצחקאברהםבןשמעון()רחמיםהרצלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״ם,החוליםבבית14/11/53ביוםמזיהוםכתוצאהנפטרזדה,ושרה

חודשים.שמונהבןבהיותו

דוד.מחנההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהרצל

מלאשמתיעודהריהרצל,היהבנושםכיבמכתבוצייןהתינוקשאביאףעל
שמופיעכפיהזהותתעודתמספרעםהמוצלב־הפניםמשרדשלהאישיבתיק

רחמיםלידתועםקראולתינוקכיספקאין-הבןשלהמקורילידתוברישום
נוספים.שמותלידתועםניתנוהרצלשלתינוקמכאןשמעון.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.180212זדהשמעון()רחמיםהרצלשלת.ז.מספר

אלוף)מיל'(מימון,דוד^זופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת
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כהןוזהרהיעקבבןיוסףהנדון:
165/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותעסיס,שולההגב'שלעדותהפיעל
שערהעוליםבמחנהושוכנההשנהבןיוסףעםיחד1951בשנתמתונים
העליה.

חיפהרמב״םהחוליםלביתיוסףאתולקחואחיותבאוהעלייהלאחריום
כילאםנאמרהחוליםלביתכניסתולאחרקצרזמןבאמו.מלווהכשהוא
שלגופתואתלזהותלהאופשרלאהאםשלתחינותיהלמרותנפטר.יוסף
נענתה.לאיוסףאתלקבורלמשפחהיותרכיבקשתהואףיוסף

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

חדליוסףלפיו23/11/95ביוםהפניםממשרדמסמךלבקשתה,קיבלה,המשפחה
.00/11/62מיוםהחלהמדינהתושבלהיות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.1
זמןפרקילשניאושפזהעלייהמשערחודשיםעשרהבןיוסף""כהן

21/10/51ליוםעד22/9/51מה-ראשונהתקופההחולים.בביתנפרדים
נפטר.בו26/11/51ליוםעד24/11/51התאריכיםביןנוספתופעם

.11627גיליוןמספרצויןכן

חיפה,רמב״םהחוליםביתשל11627/51מספרמחלהגיליוןהוועדהבידי.2
24/11/51ביוםהחוליםבביתלאשפוזהתקבליוסףכהןכיעולהממנו

האינטנסיביהטיפוללמרותביותר""קשהובמצבריאותדלקתשלבאבחנה
בןבהיותו,26/11/51ביוםנפטרוהואיוסףשלמצבוהידרדרשקיבל
שנה.

כיעולהממנוחיפה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
חיפה,החוליםבבית26/11/51ביוםנפטרגליםמבתיעקב"יוסף"כהן

שנה.בןבהיותו

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

רמב״םהפתולוגיהמכוןשלהמוותשלאחרנתיחהפנקסהוועדהבידי.4
ביוםנותחהחודשיםשבעהבןיוסףכהןשלגופתוכיעולהממנוחיפה,

".27/11ה"

כהןכיעולהממנוחיפה,קדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
-דודמחנההעלמיןבביתשנהבןבהיותו29/11/51ביוםנקבריוסף
הילדים.בחלקתהכרמלחוף
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרכהןוזהרהיעקבבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית26/11/51ביוםריאותמדלקת

הילדים.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית29/11/51ביוםלקבורההובאיוסף
הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.07419565/2כהןיוסףשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אילנהבשםבת(2-פרטישםללאבן(1-תאומיםהנדון:
צובריודומיהאברהםבני

167/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתאומים,אחותשויגר,רחלהגב'שלעדותהפיעל
בחולון.התגוררההמשפחה.1936בשנתמתימן
אסותא.החוליםבביתובתבןתאומיםהאםילדה1950-1949השניםבמהלך
חלוןמבעדבנואתראההאבבנה.אתלהיניקלאםניתןלאהלידהלאחר
שבאלבעלהנאמרבנה,אתלראותהאםכשדרשההשלישיביוםיומיים.במשך
עםבחלקהלקבורההובאהתינוקכילהוריםנאמרכןנפטר.בגםכילבקר,
מבוגרים.אנשים
התינוק.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

שוחררהבנהפטירתעלההודעהלאחרבתה.אתלהיניקלאםניתןהלידהלאחר
הפנהורופאברעאילנהחשהמכןלאחרשבועייםאילנה.עםיחדלביתההאם
לאשפוז.אביבתלהדסההחוליםלביתאותה

מכןלאחרנוספיםיומייםאךהשתפר,אילנהשלמצבהימים,שלושהכעבור
כילהנאמרהביתה,לקחתהכדיהחוליםלביתאילנהשלדודתהמשהגיעה
נפטרה.אילנה

אילנה.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
התינוק:לגבי-החקירהממצאי

"אברהםשל"ילד"לפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
כ'ביוםנולדעם,שכונתמחולוןרומיהואשתוסוברי-דחש"יעקבבן

אביב.תלהירקוןהחוליםבבית8/3/49תשייטבאדר

.537773ת.ז.מספרהאםשללשמהסמוךצויןכן

ממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרמחולון,ואברהם"רומיהדחש-צובדישל"תינוקכיעולה

שבועות".כמה"בןבהיותואביב,תלירקוןהחוליםבבית8/3/49
פנימי.ודימוםפגלידתהמוות:סיבת
התינוק:לגבי־הוועדהמסקנות

כפגנפטרצובריודומיהאברהםשלבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שעות.כמהבןבהיותואביב,תלהירקוןהחוליםבבית8/3/49ביוםבלידתו

קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו
התינוק.שלבזיהויוספקאין

קולמוסבפליטתכנראהמקורוהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקסגילורישום
שבועות'.'כמהנרשםשעות''כמהבמקום
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אילנה:לגבי-החקירהממצאי

שלבת"אילנה"לפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
ביוםנולדהעם,שכונתמחולוןדומיהואשתודחש"-סוברי"אברהם
אביב.בתלהירקוןהחוליםבבית8/3/49

.537773מספרת.ז.האםשללשמהסמוךצויןכן

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
בהיותהנפטרה,ביוםובו22/3/49ביוםאושפזהמחולוןצובריאילנה

יום.16בת
"דחשכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3

נפטרהרחש",אברהםביתהעםשכונתמ״חולוןאברהם"בתאילנהצוברי
חי".16"בתבהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית22/3/49ביום
כללית.חולשההמוות:סיבת

מחולוןאברהםבתאילנהצוברילפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.4
בתבהיותהכללית,מחולשהכתוצאהנפטרהרחש",אברהםביתעםמ״שכונת

יצחק.נחלתהעלמיןבבית25/3/49ביוםלקבורהוהובאהיום16

בתאילנהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.5
יום16בתבהיותההדסההחוליםבביתנפטרהמחולוןצובריאברהם
בחלקתתשייטבאדרכ״דביוםיצחקנחלתהעלמיןבביתלקבורהוהובאה
.23מספרקבר,10שורהאי,ילדים

אילנה:לגבי-הועדהמסקנות

נפטרהצוברי,ודומיהאברהםבתאילנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
16בתבהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית22/3/49ביוםכלליתמחולשה
יום.
נחלתהעלמיןבבית25/3/49תשייטבאדרכ״דביוםלקבורההובאהאילנה
.23מספרקבר,10שורהא',ילדיםבחלקתאביבשבתליצחק

כקובעאביבתלהדסההחוליםביתשלהחוליםקבלתיומןעלמסתמכתהוועדה
אילנה.שלגילהלגבי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד$ופטת)דימ'(קובל,יה
ועדהחברועדהחברת

דל שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

007232655צובריאילנהשלת.ז.מספר
.005377726צובריאברהםהאבשלת.ז.מספר

.005377734צוברירומיההאםשלת.ז.מספר
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)קרטי(קריתיואסתריוסףבתדליה
168/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםדליהנולדההתינוקת,שלאמהקריתי,אסתרגבישלעדותהפיעל
פוריה.העבודהבכפרהתגוררההמשפחה.30/6/54
לביתאמהידיעלוהועברהמשילשוליםדליהסבלהחודשיםמספרבתבהיותה
כשחזרהבבוקרלמחרתהערב.עדהילדהעםשהתהשםבטבריה,שוייצרהחולים
מהמקום.סולקההאםלקבורה.והובאהנפטרהשדליהלהנמסרהחוליםלבית

דליה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

(,145176)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדמספרגיליוןהוועדהבידי.1 נולדהפוריה,העבודהמכפרקריטיואסתריוסףבתדליההתינוקתלפיו
בפוריה.30/6/54ביום

התינוקתלפיוטבריה,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
בפוריה.30/6/54ביוםנולדהמפוריה,קריטיויוסףאסתרבתדליה

התינוקתלפיובטבריה,הממשלתיהחוליםמביתחולהגליוןאיתרההועדה.3
,30/9/54ביוםאושפזה,27מסישיכוןמפוריהקריטייוסףבתדליה

כלליובמצבטיפולללאמחלהימישישהלאחרחודשים.שלושהבתבהיותה
נפטרה.ביותר""רע

כיעולהממנוטבריה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
נפטרה,5145176זהותתעודתמסימפוריהלריטייוסףבתדליההתינוקת

שלושהבתבהיותהבטבריה,דודביתהחוליםבבית30/9/54ביום
חודשים.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

)קריטי(קריתיואסתריוסףבתדליהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שלושהבתבהיותהבטבריה,דודביתהחוליםבבית30/9/54ביוםנפטרה

חודשים.

אותר.לאקבורתהמקום

ביסודיותנבדקהדליהשלאימוצהלגביהמשפחהידיעלשהועלתההטענה
הנ״ל.המסמכיםמןשעולההמידעכללאורבסיסכחסרתוהוכחה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד*שופטתןדימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

:2־ שופט)דימ'(קדמיי׳ךיעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.05145176-3דליהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שובלושרה)יחיא(זכריהבניושאלתיאלצדקה
169/96מספרתיק

-תאומיםהנדון:
התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתאומים,אחותסופר,חנהגבישלעדותהפיעל
יהודה.באבןלהתגוררעברהמכןולאחרבעתליתתחילהושוכנה1948בשנת

ושאלתיאל.צדקהשנקראויהודהבאבןתאומיםהאםילדה,1952קיץבאמצע
כעבורבפרדסיה.החוליםלביתונלקחוהתאומיםחלושנהחציבניבהיותם
שאלתיאל.פטירתעלמברקהמשפחהקיבלהשבועיים

נמסרבהגיעההימיםבאחדצדקה.אתלבקרהחוליםלביתלהגיעהמשיכההאם
נפטרה.צדקהכילה

התאומים.שלקברחלקותאוגופותראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

צדקה:לגבי-החקירהממצאי

זהותלתעודתהמתייחסרישוםובותושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
ביוםנולדהשובל"וסעידהיחיאבת"צדקהלפיו,064029מספר

יעקב.עיןשיכוןיהודהבאבןהתגוררהמשפחתה.24/5/51

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
חודשיםתשעהבתבהיותה"9/4"ביוםאושפזהשובלושרהזכריהבתצדקה

.5:45בשעה"17/4"ביוםונפטרה

אביבתלהדסההחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
ת.ז.יעקב,עיןשיכוןיהודהמאבןשובלזכריהבתלצדקההמתייחסת

בומועד,17/4/5205:45ליוםעד9/4/52מיוםאושפזהאשר064029
נפטרה.

מאבןשובלצדקהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
בבית17/4/52ביוםנפטרה,10/6/51ילידתיעקבעיןשיכוןיהודה
אביב.תלהדסההחולים

תזונה.ותתאטרופיההמוות:סיבת

עיןשיכוןיהודהמאבןשובלצדקהלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.5
והובאהתזונהותתמאטרופיהכתוצאהנפטרה,1951פברוארילידתיעקב

.18/4/52ביוםאביבבתללקבורה

זכריהבתצדקהלפיואביב,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.6
בניסןכ״גביוםלקבורהוהובאהחודשיםעשרהבתבהיותהנפטרהשובל
,1ג'חלקה,3אזור,4בגוששאולקרייתהעלמיןבבית18/4/52תשי״ב
.12מספרקבר,6שורה

צדקה:לגבי-הוועדהמסקנות

שובל,ושרה)יחיא(זכריהבתצדקהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
אביב,תלהדסההחוליםבבית17/4/52ביוםתזונהותתמאטרופיהנפטרה
חודשים.עשרהכבתבהיותה
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אזור,4בגוששאולקרייתהעלמיןבבית18/4/52ביוםלקבורההובאהצדקה
.12מספרקבר,6שורה,1ג'חלקה,3

צדקה.שללידתהמועדקביעתלגביתושביםמרשםדףעלמסתמכתהוועדה

שאלתיאל:לגני-החגוירהממצאי

"שאלתיאללפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמספרדףאיתרההוועדה.1
יעקב.בעין24/5/51ביוםהתאומהכאחותונולדשובל"וסעידהיחיאבן
.064028ה'/מספררישוםצויןכן

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
בןבהיותו"20/4"ביוםאושפזשובלושרהזכריהבןשאלתיאלכיעולה

.3:30בשעה"14/5"ביוםונפטרחודשים11

רישוםובואביבתלהדסההחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.3
מאבןשובלזכריהבןשאלתיאלכיעולהממנה,064028ה/למספרהמתייחס
בשעה14/5/52ביוםונפטר20/4/52ביוםאושפזיעקבעיןשיכוןיהודה
חודשים.11בןבהיותו,3:30

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

שאלתיאללפיואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
החוליםבבית14/5/52ביוםנפטריעקבעיןשיכוןיהודהמאבןשובל
חודשים.11בןבהיותואביב,תלהדסה

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

שאולקרייתאביב-יפותלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
והובאחודשים11בןבהיותונפטרשובלשאלתיאלכיעולהממנו

גיבחלקה,18/5/52תשי״ב,באיירכ״גביוםלקבורה
אזור,4גוש,1

.10מספרקבר,7שורה,3

שאלתיאל:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרשובל)יחיא(זכריהבןשאלתיאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.11בןבהיותואביב,תל"הדסה"החוליםבבית14/5/52ביום

,1ג'בחלקהשאולקריתהעלמיןבבית18/5/52ביוםלקבורההובאשאלתיאל

.10מספרקבר,7שורה,3אזור,4גוש

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

מימוןדוד
אלוף)מיל'(,
ועדהחבר

.05064029-1השובלצדקה

.050640283שובלשלתיאל

שופטת)דימ')קובל,דליה
ועדהחברת

שלת.ז.מספר-ישום
שלת.ז.מספר

ה!לעדכון-הפניםמשרד
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גולדשטייןוסאפיחייםבתסימההנדון:
170/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותשבשוביץ,מלכהגבישלעדותהפיעל
עלייה.בגבעתושוכנהסימהעםיחד1948בשנתמאיטליה
חוליםלביתאותהלקחווהוריהסימהחלתהחודשיםארבעהכבתבהיותה
תשוחררבקרובכילהנאמרבהגיעההימיםובאחדלבקרהבאהאמהביפו.
נפטרה.סימהכילהנאמרלשחררהכשהגיעהסימה.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

חדלהסימהלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלה1996בשנת
.1963ביוליהמדינהתושבתלהיות

החקירה:ממצאי

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
שבעהבתבהיותה,5/1/49ביוםלאשפוזהתקבלהמיפוגולדשטייןסימה .6/1/49ביוםונפטרהחודשים,וחצי

סימהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בתבהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית6/1/49ביוםנפטרהגולדשטיין

חודשים.וחצישבעה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בת"סימאלפיויצחק,נחלתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3 אי/י״ב,אזורתשייטבטבתו'ביוםלקבורההובאהגולדשטיין"חיים
.12מספרקבר,8שורה

הוועדה:מסקנות

נפטרהגולדשטייןוסאפיחייםבתסימהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודשים.וחצישבעהבתבהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית6/1/49ביום

אי/י״ב,באזוריצחקנחלתהעלמיןבבית7/1/49ביוםלקבורההובאהסימה
.12מספרקבר,8שורה

הוועדה.שלהמסכםבדו״חתינתןהפניםמשרדלרישומומקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

.־״׳׳=״;׳-׳׳־ן׳ הוועדהיו״ר

.0455867-2 גולדשטייןסימהשלת.ז מספר
העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

906



)עווד(שייחי)סלמה(ושולמית)שלום(סלםבתשדרההנדון: 171/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההילדה,אחות)בשארי(,אפרתיציונההגב'שלעדותהפיעל
נוסף.אחועםשניםארבעבתבהיותהשדרהעםיחד1949בשנתמתימןארצה

העין.בראששוכנההמשפחה

לאוהלשבאהואחותבפהמפצעיםשדרהסבלהלמחנה,הגיעםלאחרקצרזמן
ידועלאמאזהוריה.התנגדותלמרותהחוליםלביתשדרהאתלקחההמשפחה

שדרה.שלגורלהעלדבר

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

אמהשםשייח,עוודסלםשלוםהיהאביהשםכיאפרתיציונהגביציינהכן
שולמית.

החקירה:ממצאי

יחיאעואדסלםכיעולהממנה,53396מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ואחיה"4"בתשדרהעםיחד25/9/49ביוםארצהעלומלמה,ואשתו
העין.ראשהעוליםבמחנהושוכנו

נושאיחיאעואדסלםלפיוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
שדרהעםיחדלמחנהנכנס,53396מספרעולהותעודת718מספרכרטיס

".4"בת

עולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.3 העיןמראששדרה"שוחן"חוההשםתחתנעשההחוליםלביתרישומהכי
נפטרה.בו7/10/49ליוםעד5/10/49ביוםאושפזהאשר

ריאות.ודלקתמעייםדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.4
.7/10/49ביוםונפטרה5/10/49ביוםאושפזההוד"שדרה"חוה

תלהחוליםביתרופאידיעלשמולאמוותעלדיווחדו״חהוועדהבידי.5
נפטרההעיןראשהעוליםמביתחוה"הוד,"שדרהכיעולהממנוהשומר, .7/10/49ביום

מעיים.ודלקתאוזנייםדלקתריאות,דלקתהמוות:סיבת

"שדרהכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.6
תלהחוליםבבית9/10/49תש״יבתשריט״זא'ביוםנפטרהחוה"הוד

חודשים.ארבעהבתבהיותההשומר

חוה"יהוד"שדרהלפיוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.7
חודשים.שישהבתבהיותההשומר,תלהחוליםבבית9/10/49ביוםנפטרה
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"שדרהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןהוועדהבידי.8

בהיותהריאות,מדלקתכתוצאהנפטרההעיןראשהעוליםממחנהחוה"הוד
חודשים.ארבעהבת

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.9
לקבורההובאהתימניממוצאהעיןראשממחנה)ילדה(חוה"הוד"שדרה
ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית9/10/49תש״יבתשריט״זא'ביום
.21מספרקברא',שורה

הוועדה:מסקנות

)סלמה(ושולמית)שלום(סלםבתשדרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בבית7/10/49ביוםומעייםריאותמדלקתכתוצאהנפטרה)עוואד(שייחי
עלייתהלאחריום12כ-וזאתשנים,ארבעבתבהיותההשומרתלהחולים
ארצה.

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית9/10/49ביוםלקבורההובאהשדרה
.21קברא',שורהילדות

להודמעואדשובשהעולהבתעודתהמופיעיחיא""עואדהשםכילהניחסביר
חווה".הוד"שדרההשיבושהשתרשומכאןלחוה-ומיחיא

תלהחוליםביתשלהחוליםקבלתביומןשדרהשלשמהרישוםלדרךבאשר
לשוחן.יחישיהשםשובשכאןשגםהריהשומר

ששוחררהלאחררקהופיעבגילשהשיבושהרישדרה,שלבגילהלשיבושבאשר
שלסופרבטעותמדוברכילהניחוניתןהחוליםמביתשדרהשלגופתה
גילהשובשוכךשדרהשלגופתהאתלראותמבליטפסיםשמילאופקידים
חודשים.לארבעהשנים()ארבעשדרהשלהאמיתי

שנרשם.כפיחודשיםארבעהבתולאשניםארבעבתהיתהששדרהספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד^ופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.3014423שדרהשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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רחמניעזאטמיכאלכתיפההנדון:
172/96מספרתיק

התלונה:פרטי

לפניסמוךיפהנולדההתינוקת,שלאחיהרחמני,מנשהמרשלעדותופיעל
במעברתלהתגוררעברההמשפחה.1952בשנתמפרסלארץהמשפחהעליית

טוב.הר
קרובבירושלים.חוליםלביתונשלחהיפהחלתהשנים6-5כבתבהיותה
עליזהבריאהכילדהאותהתארהחוליםבביתיפהאתלבקרשבאמשפחה

קלה.רפואיתבעיהעםוחייכנית

אתראתהלאהמשפחהנפטרה.שיפהלהוריםנאמרביקורולאחרימיםשלושה
הקבר.חלקתהיכןלהםידועולאגופתה

יפה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

להיותשחדלהכמיהפניםמשרדשלהשוניםבמסמכיםיפהנרשמה1964בשנת
הארץ.תושבת

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

ויצ״והתינוקותביתשלחוליםקבלתמספרגיליוןאיתרההוועדה.1
הסעדמשרדידיעלנשלחהטובמהררחמנייפההתינוקתלפיוירושלים,

11/51בתאריךנולדהיפהכימצויןכןהירוד.מצבהבשלויצ״ולמוסד
אתעזיבתהתאריך.16/4/53ביוםויצ״ושלהתינוקותבביתואושפזה בביתאשפוזהלאחרגםשכןפטירתה.יוםשהוא9/2/54הינוויצ״ו,
בויצ״ו.המטופליםהילדיםבמסגרתרשומהיפההיתהעדייןהחולים

(,74388)מסיצדקשעריהחוליםמביתמקוריחולהגיליוןהוועדהבידי.2 6/2/54ביוםאושפזהויצ״והתינוקותמביתרחמנייפההתינוקתלפיו
9/2/54ביוםמרעלתנפטרההיאכיצויןכןחודשים.18בתבהיותה
בלילה.11:50בשעהחודשים18בתבהיותה

התינוקתלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
החוליםבבית9/2/54ביוםנפטרהויצ״והתינוקותמביתרחמנייפה
חודשים.18בתבהיותהבירושלים,צדקשערי

שנשלח12/2/54מיוםצדקשעריהחוליםביתמהנהלתמכתבהועדהבידי.4
התינוקתאתלקבורהלהביאבקשהובוירושלם","הקהילהקדישאלחברה
ימים".3באולאשההורים"כיווןחודשים,18בתרחמנייפה

עולהממנהירושלם","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.5
החוליםבביתתשי״דא'באדרו'ביוםנפטרהרחמנייפההתינוקתכי

תשי״ד,א'באדרט'ביוםנקברההיאחודשים.18בתבהיותהצדק,שערי
.6מספרקברב',שורהג',חלקהאובגושהמנוחותבהר,12/2/54
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הוועדה:מסכנות

נפטרהרחמניועזאטמיכאלבתיפהכיבוודאות,עולהלעילהמידעמן
חודשים,18בתבהיותהצדק,שעריהחוליםבבית9/2/54ביוםמרעלת
.12/2/54ביוםלקבורהוהובאה

לאההוריםלפיוהחולים,ביתהנהלתשלבמכתבמוסברבקבורההאיחור פטירתה.לאחרימיםשלושהבמשךבתםאתלקבורהופיעו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,
ועדהחבר

.7553445-3יפה

דוד מי(

של. ת.ז.

שופטת)דקובל,דליה
ועדהחברת הוועדהיו״ר

מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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גימילוסעדהסעידבןחייםהנדון:
173/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןהמשפחהעלתההתינוק,שלאחיוג'מיל,שלוםמרשלעדותופיעל
בי.העיןראשבמחנההתגוררההמשפחה.1949בשנת
שבמחנה.התינוקותלביתוחצישנהבןשהיהחייםהועברהקשההחורףבשל
לאהםגימיל.שלוםמראחיובלוויאמואותוביקרהוחצישבועבמשך
מראהופיעלהתינוקות.ביתחלוןדרךרקחייםאתוראולהיכנסהורשו
בריא.להםנראה

לביתנשלחוהואהחוםלועלהברע,חששחייםלהםנמסרהימיםבאחד
נפטר.שבנםלהםשמסרהמחנהלפקידנשלחוההוריםכץ.פרדסהחולים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיו(,1659כרטיס)מסיהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההועדה.1
כן.2/11/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתגימילוסעדהגיאתסעיד .26/2/50ביוםונפטרלארץ,עלייתובעתשנהבןהיהחייםכיצוין

חייםלפיוברק,בניהחוליםביתשלמקוריחולהגיליוןאיתרההועדה.2
ורבעשנהבןבהיותו23/2/50ביוםאושפזבי,העיןמראשמעידבן

ילדים.משיתוקכתוצאה,16:00בשעה25/2/50ביוםונפטר
כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3

הממשלתיהחוליםבבית25/2/50ביוםנפטרב'העיןמראשמעידבןחיים
חודש.בןבהיותוברק,בני

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

ממנו,1659כרטיסמסיהעין,ראשמחנהשלתמותהרשימתאיתרההוועדה.4
,25/2/50ביוםנפטרגימלוסעדהגיאתסעידבןחייםהתינוקכיעולה שנה.בןבהיותו

מיוםב'העיןראשהעוליםממחנהלקבורההפניהכרטיסאיתרההוועדה.5
להסדירבקשהכלולהובוקדישא,חברהעבור(1659כרטיס)מסי26/2/50

השנה.בןסעידבןחייםשלקבורתואת

הנהלתעבורתקווהפתחקדישאחברהשלקבורהרישומיאיתרההוועדה.6
שמומופיעובו,1950פברוארינוארהחודשיםמןהעיןראשהעוליםבית
שנה.בןבהיותושנפטרכמיסעידבןחייםהתינוקשל

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.7
ונקברשנה,בןבהיותונפטרהעין,ראשממחנהמעידבןחייםהתינוק
מסיקברי״ד,שורהב',ילדיםבחלקת,26/2/50תש״י,באדרט'ביום

11.
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הוועדה:מסקנות

ג׳מיל,וסעדהמעידבןחייםהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לאחרחודשיםכשלושהברק,בבניהממשלתיהחוליםבבית25/2/50ביוםנפטר
לארץ.המשפחהעליית

בי,ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית26/2/50ביוםלקבורההובאחיים
.11מסיקברי"ד,שורה

ומכאןבדיעבדנעשהלמחנההכניסהביומןהפרטיםשעדכוןלצייןראוי
הפטירה.תאריךברישוםאחדיוםבןההבדל

החולהבגיליוןהרישוםאתכאסמכתאהוועדהרואהחייםשלגילולענין
החולים.ביתשלהמקורי

עלהמשפחה.שםהשמטתתוךמופיעמסמכיםבמספרשנרשםכפיהתינוקשלשמו
למספרהזהה1659הכרטיסמסיעםבהצלבהוזאתודאי,הואהזיהויזאתאף

למחנה.הכניסהביומןהמופיע

שהינהילדיםשיתוקבמחלתטיפלברק()בניכץפרדסהחוליםביתכידוע
החולים.לביתלהכנסהורשולאשההוריםהסיבהכנראהוזומידבקתמחלה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודרפטת)דימ'(
ועדהחברועדה

.041462045חייםשלת.ז.

יקובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

חברתהוועדהו"רי

העתק:
מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ערודומריםיצחקאהרוןבתשמחההנדון:
174/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותלוי,מזלהגב'שלעדותהפיעל
העין.ראשבמחנהושוכנהחודשיםתשעהבתשמחהעםיחד1949בשנת
באהוהאםהתינוקותלביתשמחההועברהלמחנההמשפחהכניסתלאחרמהזמן

שלושה.שבועייםבמשךיוםמדישםלהיניקה

ביקשהאבנפטרה.כילהנאמרשמחהאתלהיניקהאםמשבאההימיםבאחד
אךתקווהובפתחא'שבמחנההחוליםבביתלחפשהונשלחבתוגופתאתלראות
לשווא.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שמחה.שלשמהעלגיוסצולימיםהתקבלהמשפחה,לדברי

החקירה:ממצאי

"אהרוןכיעולהממנוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
1665כרטיסומספר55262מספרעולהתעודתנושאיםעואד"ומריםיצחק
הייתהשמחהכיצויןכןילדיהם.עםיחד2/11/49ביוםלמחנהנכנסו

".29/12/49"נפטרהנרשםלשמהובסמוךלמחנהכניסתהעםשנהבת

כיעולהממנוב',העיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
נפטרה,1665מספרכרטיסנושאתעוואד"ומריםיצחקאהרוןבת"שמחה
שנה.בתבהיותה26/12/49ביום

ידיעלשנוהלב'העיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
כרטיסנושאתהרון"יצחק"שמחהכיעולהממנוהיהודית,הסוכנות

בתבהיותהבי",מחנההחולים"בבית26/12/49ביוםנפטרה1665מספר
חודשים.שבעה

פתחקדישאלחברההעיןראשהעוליםממחנהלקבורההפניהאיתרההוועדה.4
ב',ממחנההרון"יצחק"שמחהשלקבורתהאתלהסדירבקשהובהתקווה
.1665כרטיסמספר

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
נפטרההעין,ראשהעוליםממחנההרון"יצחקשמחה"הילדהכיעולה
ביוםלקבורהוהובאהחודשיםשבעהבתבהיותההעין,העולים,ראשבמחנה

קברה',שורהב',ילדותבחלקת26/12/49תש״יבטבתב-ו'שחלב'
.2מספר
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הוועדה:מסקנות

נפטרהעוודומריםיצחקאהרוןבתשמחהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן כחודשייםוזאתשנה,כבתבהיותהב',העיןראשבמחנה26/12/49ביום
לארץ.המשפחהעלייתלאחר

ב',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית26/12/49ביוםלקבורההובאהשמחה
.2מספרקברה',שורה

רישוםהינופטירתהמועדלגביהעיןראשמחנהשלהכניסהביומןהרישום
מאוחר.

השונים,במסמכיםמשפחתהשםנרשםשלאאףעלשמחהשלבזיהויהספקאין
נוספים.ופרטים1665הכרטיסמספרעםבהצלבהוזאת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

^^-4-4) שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.462271עוודשמחהשלת.ז.מספר־הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר
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סעיד)בנת(ובתיהיוסףבגיודניאל)עזרא(עזר-אחים2הנדון:
175/96מספרתיק

התלונה:סרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקות,אםסעיד,בתיהגבישלעדותהפיעל
יונה.בכפרושוכנה

בןבהיותוסבא.בכפרהחוליםבבית19/2/52ביוםנולד)עזרא(עזר
בביתאותוביקרההאםבפרדסיה.החוליםלביתונלקחברעחששנתיים
)עזרא(עזרכילהמסרהאחותמהחדרבצאתהחולה.שהואוראתההחולים
לקבורה.הובא)עזרא(עזרכילאבנמסרלמחרתנפטר.

)עזרא(.עזרשלקברחלקתאוגופהראולאההורים
עלונבדקברעחששבועבןבהיותויונה.בכפר16/11/53ביוםנולדדניאל וכעבורלבקרוהלךהאבפרדסיה.החוליםלביתדניאלאתשהפנהרופאידי
נפטר.דניאלכילאבנמסראשפוזומיוםימיםחמישה

דניאל.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

דניאל.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים
ועזרא(:עזרלגבי-החקירהממצאי

ביוםנולדעזרלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
19/2/52.

מכפרעזרא""סעידלפיוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 לילדיםהחוליםבבית22/7/53תשי״גבאבי'ביוםנפטרב'שיכוןיונה
)רעלת(.מטוקסיקוזיסוחצישנהבןבהיותוליד,בית

:ועזרא(עזרלגבי-הוועדהמסקנות

סעיד)כנת(ובתיהיוסףבן)עזרא(עזרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ליד,בביתלילדיםהחוליםבבית22/7/53ביום)רעלת(מטוקסיקוזיסנפטר

וחצי.שנהבןבהיותו

אותר.לאקבורתומקום

דניאל:לגבי-החקירהממצאי

ביוםנולדדניאללפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
16/11/53.

בןדניאלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית26/11/53ביוםנפטרב'שיכוןיונהמכפרסעידיוסף
ימים.עשרהבןבהיותוליד,בית
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דניאל:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרסעיד)בנת(ובתיהיוסףבןדניאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.עשרהבןבהיותוליד,ביתהחוליםבבית26/11/53ביום

הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.051304582סעידעזרשלת.ז.

.051404916סעידדניאלשלת.ז.

מספר-הרישום
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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ואלאחוושמםעוודבתרחלהנדון:
176/96מספרקתי

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותבידיאני,רחלהגב'שלעדותהפיעל
שוכנההמשפחהוחצי.חודשכבתשהיתהרחלעםיחד,1949באוקטוברמתימן
שמר.עיןבמחנה

פעם.מדילהיניקהבאההאםהתינוקות,לביתרחלנלקחהלמחנההגיעםעם והועברהברעחשהרחלכילהנאמרבתהאתלבקרהגיעהעםאחדשישייום
גופהראולאההוריםנפטרה.רחלכילמשפחהנמסרראשוןביוםחנה.לפרדס

קבר.חלקתאו

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

,7057מספרהשומרתלהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
ב'שמרעיןהעוליםממחנהאשול"חסןעוודבת"רחלכיעולהממנו

ביוםהחוליםבביתונפטרה29/11/49ביוםהחוליםלביתהתקבלה
2/12/49.

מעיים.ודלקתריאותדלקת:המוותסיבת

ממנוהשומר,תלהחוליםביתשל7057מספרמחלהגיליוןאיתרההוועדה.2
התקבלהב'שמרעיןהעוליםמביתאשול"חסןעוודבת"רחלכיעולה

חודשים.ארבעהבתבהיותההתייבשות,שלבמצבלאשפוז

ממנותקווה,פתחמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםממחנהרחל"אשולחסןעווד"בתכיעולה

חודשים.ארבעהבתבהיותה,2/12/49

בת"רחללפיו,א'שמרעיןמחנהשלפטירות/קבורהיומןאיתרההוועדה.4
ונפטרה19/10/49ביוםלמחנההגיעהחודשייםבתאשול"ושמםחסןעווד
.3/12/49ביוםהשומר()תלליטוינסקיתלהחוליםבבית

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהאחוואלושמםעוודבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מעיים.ומדלקתריאותמדלקתכתוצאההשומרתלהחוליםבבית2/12/49

אותר.לארחלשלקבורתהמקום

משפחתה.בשםהקלהשיבושאףעלרחלשלבזיהויהספקאין
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

^=2צב_
אלוף)מיל'(מימון,דוד$ופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברועדהחברת הוועדהיויר

העתק:
.4150387-1רחלשלזהותתעודתמספר־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חיים)רוזי(ושושנהיצחקבתברכההנדון:
177/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ברכהנולדההתינוקת,שלאמהחיים,)רוזי(שושנהגבישלעדותהפיעל העליהברחיהתגוררההמשפחהאביב.בתלגדיעיןהחוליםבבית1954ביוני
אביב.בתל

מסמךעלהוחתמההאםנמוך.במשקלנולדהבתהכילאםנאמרהלידהלאחר
האםשלחהימיםמספרבמשךבקריה.החוליםלביתברכהשלהעברתהאתהמאשר

נפטרההתקררה,שברכהלהנמסרימיםעשרהולאחראםחלבהמכיליםבקבוקים
לקבורה.והובאה

זאת.המאשרמסמךכלקיבלהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

התינוקתלפיואביב,תלהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
סלמה,פינתעלייהרח'אביבמתלחייםורוזהיצחקבתתקוהברכה
גדי.עיןהחוליםבבית6/7/54ביוםנולדה

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
6/7/54ביוםנולדהאביב,תל93סלמהמדרךחייםיצחקשלהתינוקת
אביב.תלויצ״ווילדאםבמוסד10/7/54ביוםונפטרה

יצחקחייםשלבתוהתינוקת,לפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.3
.11/7/54ביוםונקברה6/7/54ביוםנולדה,93סלמהדרךאביבמתל

בתםהתינוקתלפיהםאביב-יפו,תלקדישאחברהרישומיאיתרההוועדה.4
בתמוזט'ביוםנפטרהאביבבתל93סלמהמדרךחייםושושנהיצחקשל

שאול.קרייתהעלמיןבביתונקברה,10/7/54תשי״ד,

הוועדה:מסקנות

חיים)רוזי(ושושנהיצחקבתברכהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
ימים.ארבעהבתבהיותהאביב,בתלוילדאםבמוסד10/7/54ביוםנפטרה

לאנפלובהיותהשאול,קרייתהעלמיןבבית11/7/54ביוםנקברהברכה הקבורה.מקוםצוין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.052590312ברכהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד
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פרטושורחלשמואלבןשמעוןהנדון:
178/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתהשמעון,שלאחותוקלייןציפורהגבישלעדותהפיעל חנה.בפרדסוהתגוררההשנתייםבןשמעוןעםיחד1948בשנתמאלגייר

לרופא.אותולקחהואמומשילשוליםשמעוןסבללמחנה,הגיעםלאחרמהזמן
הלךיומיים,כעבורחנה.בפרדסהחוליםבביתואושפזזריקהקיבלשמעון
תשעהלושישוענהלוישילדיםכמהנשאלבהגיעושמעון.אתלבקרהאב

מהתייבשות.כתוצאהנפטרבנוכילונמסרואזילדים

להביאוידאגוכברקדישאחברהשלשרבניםלונאמרלקוברו,האבכשביקש
לקבורה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

האב:לפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
.28/12/48ביוםמאלגיירארצהעלוומשפחתופרטוששמואל

כיעולהממנהחנה,פרדסהעלמיןביתשלקבורהרשימתאיתרההוועדה.2
ב'בחלקהתשייט,בסיוןד'ביוםלקבורההובאפרטוששמואלבןשמעון

.12מספרקבר,5

הוועדה:מס?נות

הובאפרטוש,ורחלשמואלבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ב'בחלקה,1/6/49תשייט,בסיוןד'ביוםחנהבפרדסהעלמיןבביתלקבורה

.12מספרקבר,5

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
הרישום:לעדכון-הפניםמשרד
.0107685321)ז״ל(שמואלהאבשלת.ז.מספר

.010768547)ז״ל(רחלהאםשלת.ז.מספר

.10768638-לשמעוןבשעתושניתןת.ז.מספר אחר.לאדםשמעוןשלפטירתולאחרנמסרהזהותתעודתשמספרהעלהבירור
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תוהמיונדרהסלימןבןפרטי(שם)ללאהנדון:
179/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שללמחצהאחיותוהמי,זוהרמרשלעדותופיעל
בפרדסיה.תחילהשוכנההמשפחה.1949שנתבמהלךמתימןארצה

לאחרימיםושלושההמשפחהבאוהלבןהאםילדההעלייה,לאחרימיםחודש
התינוק.אתעמהולקחההמשפחהלאוהלהחוליםמביתאחותהגיעההלידה

חודשכעבור.הובןלאהשפהקשיימפאתאךפרדסיה,החוליםלביתנסעהאב
לקבורה.הובאבנםכילמשפחהנאמרימים

הייתהארצהבהגיעהכיעולהנדרה.האםעםהוועדהחוקרישערבומשיחה
נלקחהלידהלאחרמידלעלייה.בסמוךוילדהלהיריונההאחרוניםבחודשים

נפטר.כילהנאמרמכןלאחרוחודשממנהבנה

החקירה:ממצאי

שלמההאב:לפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
אשתו.עםיחד5/9/49ביוםארצהעלהתוהמיאברהםבן

עלרישוםובוחדרההעלמיןמביתנפליםשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
ברנדייסהיולדותבביתשנפטרלידביתהעוליםמביתברהם""בןקבורת
.22/9/49ביום

הוועדה:מסקנות

ונדרהסלימןשלבנםכיסבירותשלגבוההבמידהעולהלעילהמידעמן
הובאכךומשום,22/9/49ביוםברנדייסהיולדותבביתכנפלנפטרתוהמי
הקבר.חלקתציוןללאלקבורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל''מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

00806198תוהמיסלימןהאבשלת.ז.מספר
.00806199תוהמינדרההאםשלת.ז.מספר
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שמשושיגהעזראבתאווליןהנדון:
180/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהמקדסי,בתיהגבישלעדותהפיעל
המשפחהחודשים.שמונהכבתשהיתהאווליןעםיחד1951בינוארמעירק
העלייה.שערבמחנהלהתגוררעברה

רמב״םהחוליםבביתואושפזהמשילשוליםאווליןסבלהארצהבהגיעםמיד
הוריה.אותהביקרוזותקופהבמהלךכשבועיים.בחיפה,

נענובתםהיכןלשאלתםבמיטתה.אווליןאתמצאולאבהגיעםהימיםבאחד
קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםנפטרה.שהיא

קודמות.לוועדותעדות־נמסרה

החקירה:ממצאי

וארבעתשמשושוניעזראלפיההמשפחה,שמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
בשנתנולדהאווליןכיצויןכן.7/1/51ביוםארצהעלוילדיהם

1949.

הממשלתיהחוליםביתעבור31/1/51מיוםלאשפוזהפניההוועדהבידי.2
4זהסבלהחודשיםוחצישבעהבתאבלין"שמשכיעולהממנורמב״ם,
ירודה".מאודהילדה...גבוהמחוםימים

31/1/51מיוםלעולההרפואיהשירותשללאשפוזהפניההוועדהבידי.3
וחצישבעהבתאבליןשמשלפיוחיפה,הממשלתיהחוליםביתעבור

דלקתשלבאבחנהלאשפוזוהופנתה7/1/51ביוםארצהעלתהחודשים
ודיסטרופיה.ריאות

כיעולהממנובחיפה,רמב״םהחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.4
4"חלתהחודשים,שבעהבתבהיותה,31/1/51ביוםאושפזהאבליןשמש
ברונכופנמוניה.באבחנהנשלחהושילשוליםשיעולגבוה,בחוםבביתימים

ביוםונפטרהגרם",3800משקלמאוד.ירודתזונהבמצבלמחלקהנתקבלה
15/2/51.

(,165/51)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 ,15/2/51ביוםנפטרההעלייהשערהעוליםמביתאבליןשמשלפיו
חודשים.שמונהבתבהיותה

תזונה.ותתשחפתהמוות:סיבת

אבליןשמשכיעולהממנוגופה,נתיחתעלפרוטוקולהוועדהבידי.6
דלקתאובחנהבנתיחהחודשים.שבעהבתבהיותה,15/2/51ביוםנפטרה
משחפת.פגיעהאובחנהוכןהימניתבריאהמאסיביתפגיעהעםקשהריאות

בשחפת".חולהשהאםהתינוקתשלמותהאחרי"נודעכינרשםבהערה
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שערהעוליםמביתאבליןשמשכיעולהממנהפטירה,תעודתהוועדהבידי.7
חודשים.שמונהבתבהיותה,15/2/51ביוםנפטרההעלייה

"שמשלפיובחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהרישוםהוועדהבידי.8

שמונהבתבהיותהנפטרה"נקבה"ממיןסוכנות("עלייה)שעראהרון
כןהתינוקות.קבורתבמקום16/2/51ביוםלקבורהוהובאהחודשים, .165/51הממשלתיהרישיוןמספרזהקבורהברישוםצוין

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהשמשושינהעזראבתאווליןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
עלייתלאחרכחודשחודשים,תשעהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית15/2/51
ארצה.המשפחה

דוד.במחנההתינוקותבחלקת16/2/51ביוםלקבורההובאהאולין

פישעלהרי,1949בשנתנולדהוליןאוכיצויןהעולהשבתעודתאףעל
חודשים.תשעהכבתהיתהבפטירתההחקירהוממצאיההוריםעדות

ברישומישמהברישוםהשיבושאףעלבספקמוטלתאינהאווליןשלזהותה
בפנקסהרשוםהסידוריהמספרביןהצלבהבשלוזאתקדישאבחברההקבורה
הממשלתי.הקבורהרישיוןלמספרהזהההבריאותמשרדשלהפטירות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

נקובל,דליה
שופטת)דימ'(

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.4671186ןליואושלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לויורחליצחקחייםבןיעקבהנדון:
181/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ממצריםארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמולוי,רחלגבישלעדותהפיעל
דגן.בביתושוכנה1949בשנת
ארבעהצריפין.החוליםבביתפגיםבניםתאומיםהאםילדה29/9/54ביום
היהולאהיותאביב,בתלשבקריהלויצ״והתאומיםנשלחומכןלאחרימים
צריפין.החוליםבביתבפגיםמתאיםטיפול
נסעוההוריםקשה.במצבשיעקבמברקהמשפחהקיבלהימיםעשרהכעבור נפטריעקבכילהםמסרהבמקוםאחותלהיכנס.הורשולאובהגיעםלויצ״ו לידיהם.נמסריוסףואילו
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

נולד"לוי"לפיוויצ״ו,שללהסתכלותרפואיגיליוןאיתרההוועדה.1
")אחכיצויןכןיום.12בןתאוםכפגהתקבלהוא.29/9/54ביום

".1700במשקלבמוסד(מת

לויחייםבןיעקבכיעולהממנהמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.2
ונפטרסרפנדהחוליםבבית29/9/54ביוםנולדד'שיכוןדגןמבית
וילד.אםבמוסד9/10/54ביום
מת.ולידתכלליתחולשההמוות:סיבת

יעקבלוילפיואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
9/10/54ביוםונפטר29/9/54ביוםנולדד'שיכוןדגוןמבית
וילד.אםבמוסדאביבבתל
כללית.חולשההמוות:סיבת

שרשבסקיש'ויצ״ומוסדשלהאדמינסטרטיבימהמנהלמכתבאיתרההועדה.4
לפיהדגון,ביתשלהסעדללשכתהמופניתבקשהובו18/11/54מיום

עד4/10/54מיוםבמוסדלוייעקבשלשהותוחשבוןאתלסדרמבקשים
במוסד.מאושפזשעדייןיוסףהתאוםעבורוכן,9/10/54ליום

ממנו,21/1/55מיוםהתינוקותשלמאביהםתשובהמכתבאיתרההוועדה.5
היותויצ״וממוסד)יוסף(הבריאבנואתלקחתבאלאהאבכיעולה
חולה.היתהואשתו
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרלויורחליצחקחייםבןיעקבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
פג.היותובשלכלליתמחולשהכתוצאהאביב,תלויצ״ובמוסד9/10/54

למעשהמתייחסלעיל,1בסעיףהנזכרויצ״ושלהרפואיבגיליוןהרישום
ליעקב.מכוונתהמתלאחכשההתייחסותבחייםשנותרלתאום

הקבר.חלקתמקוםצויןלאנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודוופטת)דימ'(3קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

^׳*זף7,
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.05227444-3יעקבשלזהותתעודתמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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רדיעומרים)חסן(.שמואלבןפרטי(שם)ללאהנדון:
182/96מספרתיק

התלונה:פרסי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותאברהם,יונהשלעדותהפיעל
להתגוררעברהמכןולאחרשמרעיןבמחנהתחילהושוכנה1949בשנת
סבא.בכפר

היניקהואףסבאכפרהחוליםבביתזכרבןהמשפחהאםילדה1953בשנת
ושםהתינוקותלחדרהאםנקראההלידה,לאחרקצרזמןאחת.פעםאותו

התינוקאתראתהלפיהםהאםשלטענותיהכלבחנק.התינוקבהמתתהואשמה
הועילו.לאאותו,היניקהואףושלםבריא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הערה:

בעדותההוזכרששמהמנתניה,טאוילמריםהגב'עםשוחחוהוועדהחוקרי
התינוק.אתילדהרדיעמריםשהאםעתבאותהשילדהכמיאברהם,יונהשל

בביתילדההיא.8/10/53ביוםבןילדהעצמההיאטאוילגבילדברי
תינוקהכילהוסיפרהבכתהרדיעהגב'כילהוזכורסבאכפרהחולים
נפטר.

החקירה:ממצאי

האבכיעולהממנוהפנים,משרדשלהתושביםממרשםטופסאיתרההוועדה.1
עיןבמעברתושוכן21/7/49ביוםמתימןארצהעלהרדיע"שמואל")חסן(

סבא.בכפרלהתגוררעבר20/4/50ביוםכיצויןכןשמר.

רישוםמצויןובוסבאכפרהחוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.2
.8/10/53ביוםטאוילמריםשלבנהטאווילציוןלידת

"חסרהאםלפיוסבא,בכפרהיולדותביתשללידותיומןאיתרההוועדה.3
ההערותבסעיףכייצוין.5/10/53ביוםבןילדהסבא,מכפרמרים"

להבחיןניתןאולםברור,בלתיידבכתברפואיותאבחנותמספרמופיעות
התינוק(.של)מוות0£ד\/01-1?נרשםבסופןכיבבירור

הוועדה:מסקנות

נפטררדיעומרים)חסן(שמואלשלבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
סבא.כפרהיולדותבבית5/10/53ביום

קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המתייחסרישוםנמצאלא1953ואוקטוברספטמברחודשיאורךלכלכייצוין
שלבנהלגבירישוםאלאסבא,כפרהחוליםבביתרדיעמריםבשםליולדת
בלבד.חסן(שלשיבוש)חסרחסר""מרים
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'מון,
ועדהחבר

צב_
מידוד שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחברתהוועדהו"רי

התינוקשלזהות
000398636רדיע
000398644רדיע

תעודתהוועדהבידיאין-
שמואלהאבשלת.ז.מספר

מריםהאםשלת.ז.מספר

הרישום
העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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צדקה)שרה(וסריגהסעדיהבןישראלהנדון:
183/96מספרתיק

התלונה:פרטי

במהלךבמצריםישראלנולדהתינוק,אחותכהן,לבנהגבישלעדותהפיעל
התגוררההמשפחה.1950בשנתמשפחתועםארצהועלה1948שנתנובמברחודש

בלוד.10מספרד',רחובהרכבתבשכונת

מספרצריפין.החוליםבביתואושפזמשילשוליםישראלסבל1952שנתבמהלך
אותומצאולאהחוליםבביתישראלאתלבקרכשהגיעומכןלאחרימים

נפטר.ישראלכילהםנמסרההוריםשערכובירורלאחרבמיטתו.

אתלזהותלוניתןלאאךבלוד,העלמיןבביתשנערכהבלוויההשתתףהאב
בנו.גופת
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ושרהסעדיהלפיה,17401מספרהמשפחהשמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
נולדישראלכיצויןכן.20/3/50ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתצדקה
.1948בשנת

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2 8/11/51ביוםאושפזמלודהשלושבןושרהסעדיהבןצדקהישראללפיו
המשפחהכתובתצוינההחוליםקבלתביומןנפטר.בו15/11/51ליוםעד

לפניוחצישנהממצריםעלתההמשפחהוכי,10ד'רחובהרכבתתחנת
אשפוזו.

סעדיהבן"ישראללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בחשוןט״זביוםנפטר,1948שנתיליד103דירחובמלודצרקה"

צריפין.הממשלתיהחוליםבבית15/11/51
דיזנטריה.המוות:סיבת

ישראלצדקהשלגופתולפיוהרופא,אסףשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.4
.15/11/51ביוםנותחההשנתיים,בן

הוועדה:מסקנות

צדקה)שרה(ומרינהסעדיהבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
צריפין,הממשלתיהחוליםבבית15/11/51ביוםמדיזנטריהכתוצאהנפטר

שנים.שלושבןבהיותו

אותר.לאישראלשלקבורתומקום

931



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

לנ\^(־£>>;
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.4250493צדקהישראלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עוקביושרהיחיאבןיוסףהנדון:
184/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמועוקבי,שרהשלעדותהפיעל
העין.ראשוהתגוררה'במחנהוחצי,שנהכבןשהיהיוסףעם1948בשנת

תודשיים־שלושהבמשךבמקום.התינוקותלביתיוסףהועברלמחנההגיעםעם
הימיםבאחדהעין.בראשהתינוקותבביתביוםפעמייםאמואותוהיניקה
יידעולאאךהחולים,לביתנשלחשיוסףלהנאמרהתינוקותלביתבהגיעה
חולים.ביתלאיזהמדויקבאופןאותה

לאההוריםיוסף.לגבידברגילולאאךשונים,חוליםלבתינסעוההורים
קבר.חלקתאוגופהראו

יוסף.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהדומהעדות
החקירה:ממצאי

מספרכרטיסרישוםובוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתוזהרהסעידיחיאפיועל,1824

.26/2/50ביוםונפטרבהגיעושנהבןהיהיוסףכיצויןכן.4/11/49

23/2/50מיוםהעיןראשממחנהלאשפוזהפניהטופסאיתרההועדה.2
טופספיעל.1824מספרלכרטיסהמתייחסכץ,פרדסהחוליםלבית

הזקוק,1949בפברוארשנולדזהרה"זכריהב״יוסףהמדוברההפניה
פוליו.מחלתבגיןלאשפוז

)פרדסברקבניהחוליםבית325מספרמקוריחולהגיליוןהוועדהבידי.3
ביוםאושפזב'העיןמראשוזהרה"זכריה"יוסףהתינוקלפיוכץ(,

נפטר.שעתייםוכעבורמאודקשהבמצב23/2/50

"תעודתהמכונהברקבניהממשלתיהחוליםביתמטעםטופסהוועדהבידי.4
ביוםנפטרזכריה""יוסףלפיו,325גיליוןמספרהנפטר)ת("שלזהוי
בלילה.3:00בשעה23/2

מראשוזהרהזכריהבןיוסףהתינוקלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.5
ביוםילדיםמשיתוקברקבבניהממשלתיהחוליםבביתנפטרג'העין

חודש.בןבהיותו23/2/50

ידיעלשנעשתההעיןראשמחנהשלנפטריםרשימתהוועדהידיעלאותרה.6
בןבהיותונפטרזהרהזכריהיוסףהתינוקלפיהתקווהפתחקדישאחברה
שנה.
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מספרכרטיסנושאב'העיןראשממחנהפטירותפנקסאיתרההווערה.7
ביוםנפטראוקבי"וזהרהסעידיחיאבן"יוסףהתינוקלפיו,1824

שנה.בןבהיותו25/2/50

לפיותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהספרמתוךרףהווערהבירי.8
בביתחורש,בןבהיותו,26/2/50ביוםנקברזהרה"זכריה"יוסף
.12מסיקברי״ד,שורהב',ילדיםבחלקתתקווהבפתחסגולההעלמין

הוועדה:מסקנות

ושרהיחיאבןיוסףהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
)פרדסברקבניהחוליםבבית23/2/50ביוםילדיםמשיתוקנפטרעוקבי
לארץ.המשפחהעלייתלאחרחודשיםכארבעהכשנה,בןבהיותוכץ(,

בחלקתסגולההעלמיןבביתתקווהבפתח26/2/50ביוםלקבורההובאיוסף
.12מסיקברי״ד,שורהב',ילדים

ויחיאשזכריהאלאוזהרהזכריהשלכבנםהתינוקמופיעמסמכיםבמספר
ושרה.זהרההשמותוכןזהיםשמותהם

הןהוודאיהזיהוימןגורעאינוהמשפחהשםללאיוסףשלשמוציון
בהתייחסוהןלמחנההכניסהביומןהמשפחהשלהכרטיסמספרעלבהסתמך
הוריו.לשמות
חודשבןהיהלאפטירתובעתשיוסףספקאיןיוסףשלגילולעניין
בתימןנולדיוסףקדישא.חברהשלהבורהובספרפטירהבתעודתכמצוין
לארץ.עלייתולאחרחודשיםכארבעהונפטר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.04158186-9יוסףשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סלםחסןושמעהחסןבתמזלהנדון:
185/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההאםעלתההתינוקת,אחותאפרתי,ציונההגב'שלעדותהפיעל
המשפחהנוספות.בנותושתיחודשיםהחמישהבתמזלעםיחד15/10/49ביום
.העיןראשבמחנהשוכנה

התינוקותלביתמזלהועברההעין,ראשלמחנההכניסהלאחרקצרזמן
האםמשבאהמכן,לאחרימיםחודשיום.מדישםלהיניקהבאהוהאםשבמחנה
החולים.לביתוהועברהברעחשהבתהכילהנאמרמזל,אתלהיניק

נפטרה.מזלכילהנאמרשםאךשבמחנה,הדסההחוליםלביתהלכההאם

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה63568מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בתמזלובהםילדיהעםארצהעלתהסאלים",חסן"שמעיההמשפחה:אם

העין.בראשושוכנהחודשיםהשלושה

מצויןכן"נפטר".נרשםלוובסמוךמחוקכשהואמופיעמזלשלשמה
/די״.136574/5/6/7/8"המשפחהשלת.ז.מספרי

למספרהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
"שמעההאם:כיעולהממנו,63568מספרעולהתעודתומספר1551כרטיס

מחוקכשהואמופיעמזלשלשמהילדיה.עםיחדלמחנהנכנסהסלם"
?".ביוםנפטרה"מזלנרשם:ההערותובסעיף

"מזלכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
בהיותהבמחנה,6/4/50ביוםנפטרה,1551כרטיסמספרסאלם"חסןשמעה

חודשים.חמישהבת

ראשהעוליםמחנההיהודיתהסוכנותמטעםלקבורההפניהאיתרההוועדה.4
מופיעתקווהפתחקדישאחברההשםתקווה.פתחקדישאלחברההעין

אםשמסרההידיעה"לפייד,בכתבבהנרשםאךזו,בהפניהמחוקכשהוא
סאלם"חסןשמעה"מזלשלקבורתהאתלהסדירמבקשיםשנפטרה"הילדה
.1551כרטיסמספר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהסלם,חסןושמעהחסןבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.חמישהכבתבהיותההעין,ראשבמחנה6/4/50

אותר.לאמזלשלקבורתהמקום

1551המשפחתיהכרטיסמספרעםבהצלבהוזאתמזלשלבזיהויהספקאין
נוספים.ונתוניםהשונים,במסמכיםהרשום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(!קובל,דליה
ועדהחברת

״׳-*ו

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.4136578סלםחסןמזלשלת.ז.

4136574סלםשמעההאםשלת.ז.
מספר
מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בוקראוזמרודהפנחסבתמינההנדון:
186/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ביןסינהנולדההתינוקת,שלאמהבוקרא,זמרודהגבישלעדותהפיעל
,1949בשנתארצהמשפחתהעםועלתהשבלובבטריפולי1948ל-1947השנים עברהומשםעלייהבשערהתגוררההמשפחהשנים.וחצישלושכבתבהיותה

בחדרה.להתגורר

לביתונלקחהמשילשוליםסינהסבלה,1950פברוארינוארהחודשיםבמהלך
הימיםבאחדלהיכנס.הורשתהלאאךלבקרה,הגיעההאםחנה.בפרדסהחולים
חנה.בפרדסלקבורההובאהוכברנפטרהסינהכילהנמסרלמקוםהאםבהגיע

קבר.חלקתכלמצאהלאאךובאזור,חנהבפרדסהקברותלביתהלכההאם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

סינהלפיוהפנים,ממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלה15/5/95ביום
.00/07/63מ-החלהמדינהתושבתלהיותחדלה

החקירה:ממצאי

בתבוקראפינהלפיוהפנים,משרדשלתושביםרישוםאיתרההוועדה.1
ביוםארצהועלתה1948בשנתבטריפולינולדה"וסמרודה"פנחס

ברנדייס.העוליםבביתהתגוררההמשפחה.24/6/49

הבריאות,למשרדמ.ד.א.ידיעלשהוגשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.2
פרדסהחוליםלביתברנדייסהעוליםמביתהועברהמינה""בוגדהלפיו
.18/11/49ביוםחנה

חנה,בפרדסראשונים""בביתשנמצאמודפספטירותרישוםאיתרההוועדה.3
.20/12/49תש״יבכסלוכ״טביוםנפטרהבוקה""פינהכיעולהממנו

בוקה""פנהלפיוחנה,פרדסהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
,20/12/49תש״י,בכסלוכ״טביוםלקבורהוהובאהנפלבהיותהנפטרה
.19מספרקבר,8שורהב',בחלקה

הוועדה:מסקנות

הובאהבוקרא,וזמרודהפנחסבתפינהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
.20/12/49ביוםנפטרהשםחנה,פרדסהחוליםלביתברנדייסהעוליםמבית

,8שורהבי,חלקהחנהפרדסהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהפינה
.19מספרקבר

שכןהקבורה,ביומןכנפלבטעותשנרשמהאףעלפינהשלבזיהויהספקאין
פרטי.שםאיןשנקבריםלנפלים

זיהויה.בדברהמסקנהאתלחזקכדיבכךויששכיחשםאינוסיגהשלשמה
הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.00254120-9סינהשלזהותתעודתמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אברהםוצביהיחיאבתציונההנדון:
187/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אביאברהם,יחיאמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

המחנה.באוהלציונהאתהאםילדההמשפחהעלייתלאחרשבועותשלושה
באההאםימים.חודשבמהלךשהתהשםהתינוקותלביתהועברהציונה

יום.מדילהיניקה
ברעחשההיאכילהנאמרציונהאתלהיניקהאםכשבאההימיםבאחד

לביתתוחזריום־יומייםתוךוכיחנהפרדסהחוליםלביתוהועברה
התינוקות.

לביתהועברהציונהכיהמחנהבמשרדלאםנאמרמכןלאחרימיםשבוע
המחנהלמשרדימיםכחודשבמשךביומויוםמדיהגיעההאםבחדרה.החולים
כילמשפחהנאמרבהגיעההימיםבאחדציונה.שלגורלהעללבררבכדי
נפטרה.ציונה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

היהודיתהסוכנותשלקרוביםלאיתורהמחלקהבארכיוןאיתרההוועדה.1
64683עולהתעודתמספראברהםוצביהסלםיחיאכיעולהממנורישום,

.9/10/49ביוםארצהעלו

חדרה,ברנדיםהיולדותבביתאשפוזבגיןלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.2
בבית13/11/49ביוםילדהסלם"יחיהאברהםאשת"צביהכיעולהממנו

חדרה.ברנדייסהחולים

עולהממנוחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותרישוםפנקסהוועדהבידי.3
28/11/49ביוםנפטרהא'שמרעיןהעוליםמביתאברהם""ציונהכי

יום.14בתבהיותהחנה,פרדסלילדיםהחוליםבבית
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

שניובוא',שמרעיןמחנהשלפטירות/קבורהפנקסהוועדהבידי.4
בשםתינוקותלשתיוהמתייחסיםהשניגביעלהאחדשנערכורישומים
"ציונה".
עולהתעודתמספראברהםצביהבתציונהכיעולההראשוןמהרישום

בתבהיותה28/11/49ביוםנפטרה,9/10/49ביוםארצהעלתה64683
שמר.בעיןלקבורהוהובאהימיםשמונה
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הוועדה:מסקנות

נפטרהאברהםוצביהיחיאבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חנהפרדסלילדיםהחוליםבבית28/11/49ביוםריאותמדלקתכתוצאה
יום.14בתבהיותה
שמר.עין)עידון(העלמיןבביתלקבורההובאהציונה

עיןשלהפטירות/קבורהבפנקסהכפולהרישוםבעייתאתלהבהירמנתעל
חדדסעידנסיםבשםאחרתמשפחהכיעולהממנובירורהוועדהערכהשמר,
אלאציונה,הנעדרתלשםזההבשםבתעםיחד16/10/49ביוםארצהעלתה

ספקאפואאיןבארץ.ונולדהאברהםוצביהיחיאבתהיתהמדוברבהשציוגה
עלהזהההשםבעלתהתינוקתשלשמהנרשםכלשהואדמניסטרטיבימבלבולכי
הרישומי.הבלבולאתויצראברהםוצביהיחיאבתציונהשלשמהגבי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד$ופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

אברהם.ציונהשלת.זהוועדהבידיאין
.4139906אברהםיחיאהאבשלת.ז.מספר

.4139907אברהםצביההאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גוזי(-)גרוזיעוזיושרהסעדיהבניוציוןישראלהנדון:
188/96מספרתיק

התלונה:סרטי

1949בשנתישראלבנהנולדהתינוק,אםעוזי,שרההגב'שלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנההמשפחהבאוהל

עשרהבתוםבחדרה.החוליםלביתובנההאםנלקחוהלידהלאחרקצרזמן
נלקחלמחנההחזרהלאחרמהזמןשמר.עיןלמחנהחזרוהחוליםבביתימים
יום.מידילהיניקובאהוהאםשבמחנההתינוקותלביתישראל
לאבצהרייםמשחזרהאךהבוקר,בשעותבנהאתלהיניקהאםבאההימיםבאחד
בנהכילהנאמרבנהשלבגורלועלהמהלדעתהאםמשדרשהישראל.אתמצאה
כעבורלשווא,אךישראלאתלראותדרשההאםלבקרו.יכולההיאואיןחלה

בחדרה.נפטרכילהנאמרימיםארבעה

ישראל.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

לאחרשניםארבעגםישראלשלשמועלמזוןתלושהתקבלהמשפחהלדברי
היעלמו.

התינוק,אחיעוזי,משהומרהתינוק,אםעוזי,שרההגב'שלעדותהפיעל
במושבהתגוררהשהמשפחהבעתבצמח1952-1951השניםביןציוןנולד

לביתונלקחכלבידיעלציוןנושךשניםוחציארבעבןבהיותויכיני.
רפואי.טיפולקבלתלשםשבעבארהחולים

כלנפטר.ציוןכילאםרופאהודיעלטיפולקבלתולאחרשעותשלוש
בעדותובשלילה.נענופטירהתעודתלקבלאוגופהלראותהאםשלבקשותיה

החולים.מביתלצאתממנהודרשבגסותבאםנהגהרפואיהצוותכיהאחטוען
לתחנתבעצמולקחתההרופאנאלץמהמקום,לפנותהבידיהםעלהמשלא

האוטובוס.
ציון.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ישראל:לגבי-החקירהממצאי

יחיא.היההתינוקשלסבושםכיעולההפניםמשרדמרישומי.1

כיעולהממנוברנדייס,היולדותביתשלאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.2
.28/2/50ליוםעד25/2/50ביוםאושפזהיחי"סעיד"זהרה

סעודית"ישראללפיורמב״ם,החוליםביתשלחולהכרטיסאיתרההוועדה.3
11/3/50מיוםיום,14בןבהיותואושפזשמר,עיןהעוליםמביתגוזי"

.19/6/50ליוםעד

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4 ביוםנפטרב',שמרעיןהעוליםמביתיחיא"סעידישראל"גוזי
19/6/50,

חודשים.ארבעהבןבהיותו

ודיסטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת
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"גוזכיעולהממנוהבריאות,משרהשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בחיפה,19/6/50ביוםנפטרב',שמרעיןהעוליםמביתישראל"י(זו)ג

חודשים.ארבעהבןבהיותו

ודיסטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
בהיותונפטרשמר,עיןהעוליםמביתמאיר/זכר"חנינהבןישראל"קוזי

דודמחנההעלמיןבבית22/6/50ביוםלקבורהוהובאחודשיםארבעהבן
תינוקות.בחלקת

ישראל:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרעוזי,ושרהסעדיהבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חיפה,רמב״םהחוליםבבית19/6/50ביוםודיסטרופיהריאותמדלקתכתוצאה
חודשים.ארבעהבןבהיותו

בבית22/6/50ביוםלקבורההובאאשרישראלשלבזיהויוספקלוועדהאין
התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמין
ציוז:לגבי-החקירהממצאי

ממנושבע,בארמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
שבט""חיביוםנפטריכיני,ממושב1951ילידציון""גוזיכיעולה

אחד.מחלהיוםבתום1/2/54

במוח.וזיהוםלבדוםהמוות:סיבת

כיעולהממנושבע,בארהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2 2/2/54ביוםלקבורההובאיכיני,ממושב1951ילידציון""גוזי
הישן.העלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרעוזי,ושרהסעדיהבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותושבע,בארהדסההחוליםבבית1/2/54ביוםבמוחוזיהוםלבמדום

שנים.שלושבן

שבע.בארהישןהעלמיןבבית2/2/54ביוםלקבורההובאציון

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שופטת)דימקובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהיו״ר

אלוף)מיל'(מימון,דודי(
ועדהחבר

העתק:
וציוןישראלשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04162654־0עוזישרההאםשלת.ז.מספר
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נגרוסעדהיחיאבתאסתרהנדון:
189/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםנגר,סעדההגב'שלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

הלידהלאחרברעשחשההאםשבחדרה,היולדותבביתאסתרנולדה1950בשנת
בחדרה.החוליםבביתהושארהאסתרואילורמב״םהחוליםלביתהועברה

בביתבתהאתוהגיעה.לבקרהחוליםמביתהאםכששוחררהשבועייםכעבור
התינוקותלביתהאםכשהגיעהשמר.לעיןהועברהאסתרכילהנאמרהחולים
לביתה.הילדהתשוחררבקרובכילהנאמרשמרבעין

נמסרבהגיעהאחדיוםימים.כשבועייםלסירוגיןאסתראתלבקרהגיעההאם
נפטרה.בתהכילה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בת"אסתרכיעולהממנוא'שמרעיןמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה
חודשבתבהיותה,2/5/50ביוםנפטרהגישמרמעיןנגיר"יוסףיחיא
ימים.

הוועדה:מסלנות

ביוםנפטרהנגרוסעדהיחיאבתאסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעפיעל
ימים.חודשבתבהיותה2/5/50

)כרכור(.שמרעיןהעלמיןבביתלקבורההובאהאסתר
אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

אסתר.שלזהות
041083767.

תעודתהוועדהבידיאין-
סעדההאםשלת.ז.מספר

הרישום
העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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יצחקואסמרהיצחקבתגזלההנדון:
190/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוקת,אבייצחק,יצחקמרשלעדותופיעל
שנתיים.בתבהיותהגזלהעםיחד1951בשנת

לאחרעתלית.עלייהבשערמיוןלמחנההגיעההמשפחהאפרילחודשבמהלך
תקומה.במעברתלהתגוררהמשפחהעברהשבועותכשלושה

בבארהחולםלביתונשלחהחוםגזלהקיבלהלמחנה,הגיעםלאחרמהזמן
מכןלאחרמהזמןלביתה.והוחזרהגזלההבריאהמכןלאחרשבועייםשבע.
אביב.בתלהחוליםבביתלאשפוזונשלחהגזלהחלתהשוב

נפטרה.גזלהכילהםוהודיעהמשפחהלביתשוטרהגיעמכןלאחרימיםמספר
גופתהאתלראותהורשולאלמקוםובהגיעםהחוליםלביתנסעוההורים
לקבורתה.ידאגהחוליםביתכילהםונאמר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

נפטרהגזלהלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלה4/3/96ביום
.17/12/56ביום

החקירה:ממצאי

גזלהלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
.24/4/51ביוםמשפחתהעםארצהעלתהיצחקואסמרהיצחקבת

יצחקלפיההמשפחהשמסרה033291מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2
עברוומשםעתליתעלייהלשעריארצההגיעוגזלהובתםיצחקואסמרה
תקומה.במעברתלהתגורר

כץפרדסהממשלתיהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3 1949ילידתתקומהממעברתיצחקגזלהכיעולהממנהברק(,)בני
ודלקתמפוליוכתוצאהונפטרה16/12/51ביוםהחוליםבביתאושפזה
.17/12/51ביוםריאות

יצחק.יצחקהאבשלחתימהישנההפטירההודעתשלהדףבתחתית

ילידתתקומהממעברתחזלה""יצחקלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.4
אביב.בתללקבורהוהובאהמפוליוכתוצאהנפטרה1949

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.5
במעברתוהתגוררהבעירקנולדהאשריצחק"ואסמריצחקבת"חזלה
שנתיים.בתבהיותהברק(,)בניכץבפרדסחוליםבביתנפטרהתקומה,

אזור,4גוש(,18/12/51)תשי״בבכסלוי״טביוםלקבורההובאהגזלה
גיחלקה,3

.6מספרקבר,1שורה,1
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הוועדה:קנותמס

נפטרהיצחקואסמרהיצחקבתגזלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ברק(,)בניכץפרדסהחוליםבבית17/12/51ביוםילדיםמשיתוק
שנתיים.בתבהיותה

,4בגוששאולקרייתהעלמיןבבית18/12/51ביוםלקבורההובאהגזלה
.6מספרקבר,1שורה,1ג'חלקה,3אזור

גזלה.שלפטירתהמועדלגביהמקוריתהפטירההודעתעלמסתמכתהוועדה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.07002663-8יצחקגזלהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גירביופורטונהכלפובתאריםהנדון:
191/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההתינוקת,שלאחותהכראדי,רחלגבישמסרהבכתבתצהירפיעל
.1950בשנתמלובארצההמשפחה

החוליםבביתואושפזהאריםחלתהשנתייםבתבהיותה,1951שנתבמהלך
בתםכילהםנמסרהחוליםבביתלבקרהההוריםמשהגיעולמחרתליד.בבית

הגופה.אתקברובנועםביחדוהאבמכוסהגופהלהםהראונפטרה.

מתגוררתאריםהפניםמשרדרישומיפיעלכימצאההמשפחה,שערכהבבדיקה
לכנסת.הבוחריםובפנקסלאומיבביטוחרשומהאףהיאהשרון.ברמת

קודמות.לוועדותנמסרהלאהתלונה

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

נפטרהגירביופורטונהכלפובתאריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים,וארבעהשנהכבתבהיותהליד,ביתהחוליםבבית3/10/50ביום

לארץ.עלייתהלאחרכחודשייםוזאתודיספפסיהמרעלתכתוצאה

בנתניה.הישןהעלמיןבביתלקבורההובאהארים

כוללהשרוןרמתעירייתברישומייסודיתבדיקהערכוהוועדהחוקרי
ארים.שלשמהעלרישוםכלמצאוולאוכספים,רווחהארנונה,מחלקות:

אךהפנים,משרדברישומיהמצוינתהמלאההכתובתאתחיפשוהחוקרים
לאאישאךקיים,החשמונאיםרחובישנות.במפותמופיעהלאהכתובת
איןאךרבייגבשםמשפחהזהברחובאותרהלבסוףרבי.יגאריםאתהכיר
לאריס.בינםקשר

בארגוןעובדתגירביאריםשםעלרישוםישכינמסרלאומיבביטוחבבדיקה
בדיקה.1977לאוגוסטמאיביןהשרוןרמת2ברנשטיןבביתעובדותאמהות
רישוםכלאיןכיהעלתהנעמ״תארגוןשלאדםכוחמחלקתבאמצעותיסודית

בארגון.אריםהעסקתעל
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
גירביאיריסשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4347827־2
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חסן)שושנה(וטרנגיהיוסףבתרחלהנדון:
192/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותעזרא,מזלהגב'שלעדותהפיעל
שלמה.בתבמושבמכןולאחרשמרבעיןתחילהושוכנה1949בשנת

1953בספטמברבחדרה.החוליםבביתתאומותהמשפחהאםילדה1952בנובמבר
בביתלאשפוזהאב,ידיעלמלוותכשהןוהועברו,משילשוליםהתאומותסבלו

נפטרה.מהתאומות,אחתרחל,כילמשפחהנמסרלמחרתיוםרמב״ם.החולים

המשפחהלטענתאךדודבמחנהשנערךהקבורהבטקסהשתתףהאבכילצייןיש
ברחל.מדובראכןכיודאותכלשאיןכךעטופההיתההגופה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

רחלחסןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בתבהיותהרמב״םהחוליםבבית25/9/53ביוםנפטרהשלמהמבתיוסף
חודשים.עשרה

והתייבשות.ריאותדלקתהמוות:סיבת

לפיורמב״ם,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהדו״חאיתרההוועדה.2
דלקתהיאהמוותשסיבתואובחן"25/9"ביוםנותחהרחלחסןשלגופתה
ודיזנטריה.ריאות

רחלחסןלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
ביוםלקבורהוהובאהחודשים11בתבהיותהנפטרהשלמהבתממושב

27/9/53.

הוועדה:מסקנות

25/9/53ביוםנפטרהחסןיוסףבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ודיזנטריה.ריאותמדלקתחודשיםעשרהכבתבהיותהרמב״םהחוליםבבית
דוד.מחנההעלמיןבבית27/9/53ביוםלקבורההובאהרחל
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודיופטת)דימ'(
ועדהחברועדה

.5131903רחלשלזהותתעודת

ג"^ידי
יקובל,דליה(

חברת

מספר-הרישום

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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מזרחיואסתרציוןבתעדנההנדון:
193/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהמזרחי,ציוןמרשלעדותופיעל
שלם.בכפרוהתגוררה1950בשנתמפרס

ביפודגיאניהחוליםבבית1951ינואר-פברוארהחודשיםביןנולדהעדנה
ההכרה.אתולאבדלשלשלעדנההחלההמשפחה,לדברייום,25כבתבהיותה
אביב.בתלהדסההחוליםלביתמעולפתאותהלקחאביה

ההוריםבקבורתה.יטפלוהחוליםובביתנפטרהשעדנהלונמסרשעהכעבור
קבר.חלקתאוגופהראולא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה
בהיותה,5/1/51ביוםאביבתלהדסההחוליםלביתמתההובאהמזרחיעדנה

יום.12בת
לב.ספיקתואיריאותדלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מתההובאהמזרחיואסתרציוןבתעדנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.12בתבהיותה,5/1/51ביוםאביבתלהדסההחוליםלבית

קבורתה.מקוםצויןלאיום(30מ-)פחותנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(;קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

עדנה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
,4290593מזרחיציוןהאבשלת.ז.מספר
.4287087-3מכבי)מזרחי(אסתרהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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נחוםוסמיהנדירבן)חיים(נתאקהנדון:
194/96מספרחיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוק,אבינדיר,נחוםמרשלעדותופיעל
העוליםבמחנהושוכנההחודשיםתשעתבן)חיים(נתאקעםיחד1951בשנת
עליה.שער

ידיעלונלקחמשילשולים)חיים(נתאקסבללמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
חיפה.)רמב״ם(גליםבתהחוליםלביתהאב

ועשהבנואתביקרהאביומיים.תוךישוחרר)חיים(נתאקכינאמרלאב
ביוםהעלייהשערלמחנההאבמשחזרבטבריה.משפחתוקרוביאצלהשבתאת

המחנה.ברמקולכמתהוכרזבנוכילונאמרראשון,

)חיים(,נתאקאתלזהותבכדיהקירורלחדרירדואףהחוליםלביתנסעהאב
בנו.אתשםמצאלאאך

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
בבית7/7/51ביוםנפטרהעלייה,שערהעוליםמביתנחום""נתוק
חודשים.שמונהבןבהיותורמב״ם,החולים

ואצידוסיס.מעייםדלקתריאות,דלקתהמוות:סיבת

עולהממנוחיפה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית7/7/51ביוםנפטרהעלייה,משערנחום""נתוקכי

חודשים.שבעהבןבהיותוהממשלתי,

מעיים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת

"נחוםכיעולהממנההפנים,משרדשלפטירהרישוםתעודתאיתרההועדה.3
בחיפה,7/7/51תשי״אבתמוזג'ביוםנפטרהעלייה,משערנתוק"
חודשים.שבעהבןבהיותו

מעיים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת

עולהממנוחיפה,דודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
והובאחודשיםשמונהבןבהיותונפטרהעלייה,משערנתוק""נחוםכי

.9/7/51ביוםלקבורה
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הוועדה:מסקגות

נפטרנחום,נדירכן)חיים(גתאקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הממשלתיהחוליםבבית7/7/51ביוםמעייםודלקתריאותמדלקתכתוצאה

חודשים.שמונהכבןבהיותוחיפה,רמב״ם

ללאחיפה,דודמחנההעלמיןבבית9/7/51ביוםלקבורההובא)חיים(נתאק
קבר.חלקתציון

גילולגביכקובערמב״םהחוליםביתשלהפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה
)חיים(.נתאקשל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

-
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.7477223)חיים(נתאקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

אלוף)מיל'(מימון,דודקובל,^שופטת)דימ'(דליה
ועדהחברועדהחברת
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הללומריםמנצורבןפרטי(שם)ללאהנדון:
195/96מספרתיק

התלונה:פרטי

היולדותבביתבנונולדהתינוק,שלאביוהללמנצורמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנההתגוררההמשפחה.1950בשנתבחדרה

למחרתנפטר.שהואלהנמסראךבנה,אתלראותביקשההאםהלידהלאחר
נפטרבנוכינמסרלווגםבנו,אתלראותוביקשהיולדותלביתהאבהגיע

ונקבר.
בנם.שלהקברחלקתהיכןיודעיםלאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

העוליםמביתהללמנסורבןלפיוחדרה,מתותלידותפנקסאיתרההוועדה
בחדרה.החוליםבבית2/11/50ביוםמת,-נולדשמרעין

הוועדה:מסקנות

ומריםמנצורבןפרטי(שם)ללאהתינוקכיעולהלעיל,המפורטהמידעמן
.2/11/50ביוםבחדרההחוליםבביתמתנולדהלל

קבורה.מקוםללאנקברההלכהפיעלנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
.04373433-4היללמנצורהאבשלת.ז.מספר
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משרקי)פייג(ומריםשמעוןיהודהבתנחמההנדון:
196/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתבארץהוריוהתחתנוהתינוקת,אחימשרקי,שמואלמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהוהתגוררו1950

סבלהחודשיםשמונהבתבהיותהבת.האםילדה1952ינוארחודשבמהלך
למחרתבהגיעםהעין.ראשהדסההחוליםלביתאותהלקחהואמהמחוםנחמה
מאוד.חולהנחמהכילהוריםנמסר

נפטרהנחמהכילהםנאמרבשניתהחוליםלביתההוריםבבואיומייםכעבור
סגולה.העלמיןבביתלקבורהכברוהובאה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

נחמה.שלשמהעלגיוסצווילדבריה,המשפחה,קיבלהלימים

כתובתלפיו29/4/96מיוםהפניםממשרדמסמךלבקשתהקיבלההמשפחה
העין.ראשהינונחמהשלמגוריה
החקירה:ממצאי

"לפייגלפיותקווה,פתחהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
בטבתכ״בביוםנחמהבשםבתנולדההעין,מראשמשרקישמעוןויהודה
.20/1/52תשי״ב

ברק(,)בניכץפרדסהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
9י/בשכוןהעיןמראשהחודשיםתשעתבתמזרחי""נחמהכיעולהממנו

כתוצאה20/9/52ביוםונפטרה19/9/52ביוםאושפזהתימני,ממוצא
מדיפטריה.

מזרחי""נחמהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
19/9/52ביוםונפטרה1952מרסבחודשנולדה,9/5שיכוןהעיןמראש
ברק.בניהחוליםבבית

דיפטריה.המוות:סיבת

"ילדהכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בתשריא'ביוםנפטרה9בי/שכוןהעיןמראשמזרחי"יהודהבתנחמה
תשעהבתבהיותהברק()בניכץפרדסהחוליםבבית20/9/52תשי״ג
שורהב',ילדותבחלקת22/9/52בתשריג'ביוםלקבורהוהובאהחודשים
.24מספרקברל״ג,
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הוועדה:מסקנות

)פייג(ומריםשמעוןיהודהבתנחמהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שמונהכבתבהיותה20/9/52ביוםמדיפטריהנפטרהמשרקי

מספרקברל״ג,שורהב',ילדיםבחלקת22/9/52ביוםלקבורההובאהנחמה
24.

שלפטירתהמועדלגביכקובעהמקוריהחוליםקבלתיומןעלמסתמכתהוועדה
נחמה.

משרקי.במקוםמזרחימשפחהבשםשנרשמהאףעלנחמה,שלבזיהויהספקאין
למשפחהקדישאחברתלתשובתההסברנובעמכאןמקבילים.שמותאלה
משרקי.נחמהקבורתעלרישוםמצאולאכי26/4/96מ-

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההשוניםהפניםמשרדלרישומיהתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'.
ועדה

מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
חברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.0-5127805-9משרקינחמהשלזהותתעודתמספר
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צרפתיואסתרמרקובןפרטי(שם)ללאהנדון:
197/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלדודתויכין,סילוונהשלעדותהפיעל
חנה.בפרדסוהתגוררה,1949בשנתמאיטליה

בחדרה.החוליםבבית,1949פברואר-מרץהחודשיםביןבנהאתילדהאסתר
להנקהאליההובאלאלמחרתיוםהלידה.לאחרמידאותוראתההאם

צווארוסביבנכרךהטבורוחבלמאחרנפטרבנהכילאסתרמסרהוהמיילדת
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

אסתרשלבןלפיוחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית14/3/49ביוםנפטר)ברנדיים(חדרהעוליםממחנהצרפתי

דקות.15כבןבהיותושבמחנה,

חדרה,קדישאחברהידיעלשנערךנפטריםרישוםריכוזאיתרההוועדה.2
שלידהחוליםבביתבאדרי״זביוםנפטרצרפתיהתינוקכיעולהממנו
.18/3/49ביוםלקבורהוהובאברנדייסהעוליםבית

הוועדה:מסקנות

מידנפטרצרפתיואסתרמרקושלהבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ברנדייס.העוליםביתשלידהחוליםבבית14/3/49ביוםללידתוסמוך

בחדרה.18/3/49ביוםלקבורההובאהתינוק

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

העתק:
הילוד.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
לעירחזרוהתינוקשהורילנונודעיכיןסילונהדודתועםבירור)לאחר

לעולמם(הלכווכברהנדוןהמקרהלאחראיטליה-מולדתם

959





חסןוחביבהאברהםבתמריםהנדון:
198/96מספרתיק

התלונה:פרטי

התינוקת,שלאמה)חסן(,שוספי)חביבה(אהובההגב'שלעדותהפיעל
וחצישישהבתשהיתהמריםבתםעםהאשדהמעברבמחנההמשפחהשהתה

חודשים.

שעברורופאבמחנהמריםעםההוריםטיילולמחנההגיעםלאחרשבועיים
לבקרהבאההאםשבמקום.החוליםלביתאותהולקחמריםעלהסתכלבמקום
נפטרה.מריםכילהנאמרלמחרתובהגיעהבערב

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיהחאשד,במחנההגיוינטידיעלשנוהלהנפטריםרשימתאיתרההוועדה
חודשים.שלושהבתבהיותה7/11/49ביוםנפטרהחסן"בינת"מרים

גנטיים.פגמיםהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהחסןוחביבהאברהםבתמריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.וחצישלושהבתבהיותההאשדבמחנה7/11/49

קבורתה.מקוםאותרלא

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

זאלוף)מילמימון,דוד(
)

ועדהחבר
ופטת)דימ4יקובל,יה

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
מריםשלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0419642297אברהםהאבשלת.ז.מספר
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חממיושרהשמעוןבתצביההנדון:
199/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהחממי,שרהשמסרהבכתבעדותפיעל
במחנההתגוררההמשפחהצביה.עםיחד1949ספטמברחודשבמהלךמתימן
ליד.בית

שםוהושארהבפרדסיההחולים.לביתנלקחהברע,צביהחשהשנהכבתבהיותה

נתבקשהזאת,בכלהוטב.שמצבהוראתהאמהאותהביקרהלמחרת,לביקורת.
ביקורת.לשםהחוליםבביתלהשאירההאם

לראותביקשההאםנפטרה.צביהכילאםנמסרהחוליםלביתלמחרתבהגיעה
המקום.מןסולקהאךגופתה,את

פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החכירה:ממצאי

שמעוןלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
.16/9/49ביוםעלהפרדסיההעוליםמביתצביה(של)אביהחממי

כיעולהממנונתניה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרהלידביתז'העוליםממחנהבמקור()כךהממיצביה

חודשים.14בתבהיותהליד,ביתלילדיםהחוליםבבית10/11/49

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהחממיושרהשמעוןבתצביהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כחודשייםחודשים,14בתבהיותהליד,ביתלילדיםהחוליםבבית10/11/49

לארץ.עלייתהלאחר

אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
.3062228צביהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מנחםושמעהסעדיהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
200/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותעזריה,מזלשלעדותהפיעל
בי.יהודהבנחלתלהתגוררעברהומשםשמרבעיןושוכנה1949

הלידהלאחרמידהרופא.אסףהחוליםבביתבןהאםילדה1952שנתבמהלך
כילהנמסרלהיניקוהאםכשדרשהמכןלאחרימיםמספרמהאם.הבןנלקח
נפטר.בנה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עולהממנוהרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.1
ויצאה19/2/52ביוםהחוליםנקלטה.בביתיהודהמנחלתשמעה""מנחםכי

.24/2/52ביוםממנו

19/2/52ביוםבןילדהיהודהמנחלתשמעה""מנחםכיעודצויןבנוסף התינוק.נפטריומייםמקץ21/2/52וביום

)שםליעישכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית19/2/52בשבטכ״גביוםבןנולדיהודהמנחלתמנחםושמעההסבא(
צריפין.החולים

מנחם"בןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
הממשלתיהחוליםבבית21/2/52ביוםנפטריהודהמנחלתיעיש"שמעה

ימים.שלושהבןבהיותוצריפין

ממנו)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.4
,21/2/52ביוםנותחהיום,בןתינוקשמעה","מנחםשלגופתוכיעולה

במוח.מדימומיםכתוצאהנפטרכיואובחן

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרמנחםושמעהסעדיהשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יומיים.בןבהיותו)צריפין(הרופאאסףהחוליםבבית21/2/52
הקבורה.מקוםציוןללאנקבריום(30מ-)פחותנפלבהיותו

האבשםנרשםמדועלהסבירזובעובדהוישיעישהינוהסבשםכילצייןיש
הבריאות.משרדבפנקסיכיעיש
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4107856מנחם)שמעה(שושנההאםשלת.ז.מספר
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זן1כמגארי)אורה(ונדרהאהרוןבת)נעמה(נעמיהנדון:
201/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אביכהן,מגאריאהרוןשלבכתבעדותפיעל
המשפחהחודשים.שמונהבתשהייתה)נעמה(נעמיעםיחד1949בשנתמתימן
לבית)נעמה(נעמיהועברהעלייתהלאחרמהזמןליד.ביתבמחנהשוכנה

מכן.לאחרימיםכחודשנעלמהומשםהתינוקות
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

עולהבהלול-מינקובסקי.ועדתחוקרילפני21/3/67ביוםהאבשמסרבעדות
.11/9/49תשייטבאלולי״זביוםארצהעלתההמשפחהכי

שנולדה"נעמה"
חודששבמחנה.התינוקותלביתנלקחה,12/1/49תשייטבטבתי״אביוםבתימן
במקום.נעמהאתמצאהלאהתינוקותלביתהאםכשהגיעהמכןלאחר

שבביתד'למחנההועברה"נעמה"כילהוריםנאמריותרמאוחרשבועיים
לאשבועותשלושהמקץהחלון.מבעדאותהוראולמקוםהגיעוההוריםליד.

לביתהועברההיאכילהוריםנמסרבירורולאחרבמקום"נעמה"נמצאה
בשםילדהכילהםנמסראביב,בתלהחוליםלביתבהגיעםאביב.בתלהחולים החולים.לביתהגיעםלפנייוםנפטרהמהראי""נעמי

העולהתעודתמספרוכי36898א'/זהותתעודתנושאתנעמהכיהאבצייןכן
.54165הואהמשפחהשל

החקירה:ממצאי

כהן"מגארייחיא"אהרוןלפיה,54165מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
במחנהושוכנו13/9/49ביוםארצהעלוילדיהם,וארבעתנדרהואשתו
ארצה.המשפחהעלייתעםשנהבתהיתהנעמהכיצויןכןאי.לידבית

לפיוהיהודית,הסוכנותשלהקליטהמחלקתשלטופסאיתרההוועדה.2
.13/9/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעת"מגרי"ונדרהיחיאאהרון

ארצה.הגיעהעםשנהבתהיתה"נעמה"כיצויןכן

.54165מספרעולהתעודתנרשםכן

ונדרהאהרוןבת"נעמהלפיותושבים,מרשםשאלוןאיתרההוועדה.3
פרדסיההעוליםבביתהתגוררה36898מספרזהותתעודתנושאתמגארי"
.12/9/49ביוםמתימןארצהועלתה

מיוםלידביתותינוקותלילדיםהחוליםמביתהפניההוועדהבידי.4
אתלטיפוללקבלבקשהובהאביב,תלהדסההחוליםביתעבור17/10/49

בביתבטיפולהנמצאתחודשיםחמישהבתאהרון",בתמהרו"נעמיהילדה
אוזניים.ודלקתדיסטרופיהרעלת,עקב"18/9"מיוםליד
החמרהוחלהחומהעלההפנייתה,מועדלפנישבועכינכתבכןכמו

ולפיכךבפטמהדלקתלהשישחשדעלהוכןסבלהממנההאוזנייםבדלקת
וניתוח.טיפוללהמשךמועברתהינה
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עולהממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.5
באבחנה17/10/49ביוםלידמביתהחוליםלביתהתקבלהנעמי""מהדוכי
ק״ג.3,800ובמשקלחודשיםתשעהבתבהיותהורעלת,אטרופיהשל

בחשדניתוחיהליךבוצע30/10/49וביוםוהידרדרהלךנעמישלמצבה
מצבהמאוד.קשהבמצבמהניתוחחזרההיאבפטמה(,)דלקתלמסטואיציטיס

נפטרה,היאלאשפוזה16ה-וביוםבמהירותלהידרדרהוסיףנעמישל
.1/11/49ביוםכלומר

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.6
שבו1/11/49ליוםעד17/10/49ביוםאושפזהלידמביתמהרי""נעמי
חודשים.תשעהבתבהיותהנפטרה,

עולהממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
בבית1/11/49ביוםנפטרהליד,ביתהעוליםמביתנעומי""מחרויכי

חודשים.שמונהבתבהיותהאביב,תלהדסההחולים

לב.ודוםמאטרופיההנובעסיבוךהמוות:סיבת

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
חודשיםשמונהבתבהיותהנפטרהלידביתהעוליםמביתמהרי""נעמי
הילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית4/11/49ביוםלקבורהוהובאה
.5מספרקבר,9שורה,1אזור

הוועדה:מסקנות

)אורה(ונדרהאהרוןבת)נעמה(נעמיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן החוליםבביתהחזהבביתניתוחלאחר1/11/49ביוםנפטרהכהןמגארי
לאחרשבועותכשישהוזאתחודשים,תשעהכבתבהיותהאביב,תלהדסה

ארצה.עלייתה

הילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית4/11/49ביוםלקבורההובאהנעמי
.5מספרקבר,9שורה,1אזור

החתוםההפניהבמכתבמקורו)נעמה(נעמישלהמשפחהבשםהשיבושיםשרשרת
מוטעית.בצורההמשפחהשםאתרשםאשרליד,ביתהחוליםביתרופאידיעל
בזיהויה.ספקלוועדהאין

אביבתלהדסההחוליםביתשלהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
נעמי.שלגילהקביעתלגבי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
כהןמגארי)נעמה(נעמישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.36898א/
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חוכימה)חממה(ויונהסלםבתנעמההנדון:
203/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההמשפחהכיעולההוועדהלפניהתינוקת,אםחוכימה,יונהשלמעדותה
ראשבמחנהושוכנהוחציהשנהבתנעמהעםיחד1949בשנתמתימןארצה .העין

לערוךישכיבטענההמחנהלמרפאתנעמהנלקחהלמחנההכניסהלאחרמהזמן
האםביקשהלמרפאהנעמהשנלקחהלאחרשעותמספררפואיות.בדיקותלה שעבדואחיותנעמה.אתבהמצאהלאלמרפאהבבואהאךבתה,אתלהיניק

שלניסיונותיהאךרמב״ם,החוליםלביתנשלחהבתהכילאםאמרובמרפאה
חרס.העלושם,לאתרההאם

בביתנפטרהנעמהכיקבעהאשרבהלול-מינקובסקי,לוועדתנמסרהעדות
והובאה4/12/49ביוםחייםבטורדנגימההשםתחתהשומרתלהחולים
תקווה.פתחסגולההעלמיןבבית9/12/49ביוםלקבורה
לקביעה-זו.ראייתיבסיסאיןכיעולההוועדהחוקרישלנוספתמבדיקה
כיהאבצייןבהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפני2/3/67מיוםבעדותו

אתממנהלקחועוזרייונהובינהםהמטפלותלמחנה,הגיע"...כשאשתי ושלחוחלתהשהיאלהונאמרהילדהאתחפשהאשתילמחרתלטיפולהילדה
ושםלמשרדפניתיהחוליםמביתחזרהכשלאזמןלאחרחולים.לביתאותה חוליםלביתאותישלחוהילדה.אתלבקרלולאפשרחוליםלביתפתקקיבלתי
הלכתישנלקחהלאחרשבועכעבוראזאותהמצאתילאשםאבליפואניידג

ליהסבירההרופאהאותה.וראתיאותהמצאתיושםהשומרתלהחוליםלבית
אותהוהשארתיהסכמתיאזלה.טובלאזהבאוהלאבלאותהלקחתיכולשאני
ואזהשומרלתלנסעתיושובהבתאחריהתגעגעהאשתיימיםמספרלאחרשם.
לפניהעיןלראשאותהוהחזירוהבריאהשהיאליאמרוהבתאתמצאתילא

יצחקבשםהמחנהמנהלאלפתקהחוליםמביתלינתנולבקשתיאזיומיים.
לשם...".הוחזרהשהילדה

לאתרה.הצליחלאאךחולים,בתיבמספרבתואתחיפשכיהאבצייןעוד

החקירה:ממצאי

וחממהמשהסלםכיעולהממנה,63923מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 צויןכןהעין.ראשבמחנהושוכנו4/10/49ביוםארצהעלוחוכימה
ארצה.עלייתהעםשנהבתהיתהנעמהכיזובתעודה

משהסלםכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.2
,1853מספרוכרטיס63923מספרעולהתעודתנושאיםחוכימהוחממה השנה.בתנעמהובהםילדיהםשלושתעםיחד4/10/49ביוםלמחנהנכנסו

"בתכיעולהממנוהשומר,תלהחוליםלביתכניסהיומןהוועדהבידי.3
5/10/49ביוםהחוליםלביתהתקבלההעין,מראשמשה"נעמהשלום

.15/11/49ביוםלביתהושוחררה
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באותהשהייתהגולדפרבאהובההגב'ערכהאותהרשימההוועדהבידי.4
רישוםמופיעזוברשימההבריאות.משרדמטעםפיקוחעלהממונהתקופה
החוליםלביתהועברההעין,ראשממחנהמשה"שלוםבת"נעמהלפיו

חודשים.שמונהבתבהיותה,4/10/49ביוםדגיאני

בת"נעמהלפיהגולדפרבאהובההגב'שלנוספתרשימההוועדהבידי.5
.15/11/49ביוםא'העיןלראשחזרהמשה"שלום

נרשםבו25/11/49התאריךאתהנושאתידבכתבכתובפתקהוועדהבידי.6
החוליםבביתשלנוהרשימהלפינמצאתמשהשלוםבתנעמה"למוכ״ז
עלזו(".)שנהש.ז.4/10ב-נשלחהלבקרהלהוריםלאפשרנאדגיאני

אי.התינוקותביתחותמתמוטבעתזהפתק

הבריאות,הפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.7
העלמיןובתיקדישאחברהברישומיהשונים,החוליםבתיבארכיוני
ממצאכלהעלולאלרשותם,העומדיםהמידעמקורותביתרגםכמוהשונים
חוכימה.)חממה(ויונהסלםבתנעמהשלגורלהעללהצביעהיכול

הוועדה:מסקנות
ויונהסלםבתנעמהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

.15/11/49ביוםהשומרתלהחוליםמביתשוחררהמאזחוכימה)חממה(

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.13633נעמהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)לולו(חסן)יונה(ושודיהשלוםבןיואבהנדון:
204/96מספרתיק

התלונה:פרטי

במהלךמתימןארצההמשפחהעלתה)לולו(,חסןשלוםשלעדותופיעל
תרוםבמושבלהתגוררעברהומשםלידבביתתחילהושוכנה1949שנת

ירושלים.בפרוזדור

לקחהמכןלאחרימיםחמישהבן.בביתההאםילדה1953פברוארחודשבמהלך
לאםנאמרצדק.שעריהחוליםלביתאותההפנהוהרופאלבדיקההאםאותו

המילה.בריתאתלערוךהאםאישורלהםויינתןייבדקהחוליםשבבית

אתו.להישארנתבקשהשםהחוליםלביתשישיביוםיואבעםהגיעההאם
נפטר.יואבכילהנמסרההנקהלאחרושעהאמואותוהיניקההשבתביום

וחבורתופטירתועלהידיעהאתקיבלהשבתבמוצאיהחוליםלביתשהגיעהאב
קיבללאאךהשבתביוםבנואתשקברוייתכןכיצדשאלהאביואב.של

עםאחיםבקברלקבורההובאבנוכילונאמרכןכך.עלברורהתשובה
נוספים.תינוקות
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

)לולו(חסןיואבלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
שלושהבןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית23/1/53ביוםנפטר
ירושלים.פרוזדורתרוםבמושבהתגוררהמשפחתוכיצויןכןימים.

לפיוירושלים,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
ימיםארבעבןבהיותונפטרירושלים,פרוזדורמתרוםלולו""יואב
המנוחות.הרהעלמיןבבית,25/1/53שבט""טיביוםלקבורהוהובא

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטר)לולו(חסןשלוםבןיואבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.שלושהכבןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית23/1/53

המנוחותהרהעלמיןבבית25/1/53בשבוע,ראשוןביוםלקבורההובאיואב
ירושלים.
קברו.מקוםצויןלאנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי, ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

יואב.שלז.
.03060743-6)לולו(

.03061903-5)לולו(

ת.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפנים
חסןשלוםהאבשלת.ז.מספר

חסן)יונה(שודיההאםשלת.ז.מספר

יעקב

העתק
משרד
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כהןואסתרשלמהבתסילביההנדון:
205/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ממרוקוארצההאםעלתההתינוקת,אםכהן,אסתרגבישלעדותהפיעל
תלפיות.במעברתהתגוררההמשפחה.1950שנתבמהלךבארץונישאה
בירושלים.חוליםביקורהחוליםבבית1953שנתבמהלךנולדהסילביה
חלבטיפתלאחותונלקחהסילביההצטננהחודשים11בתבהיותה
חולים.ביקורהחוליםבביתלאשפזהלאםשהציעה

לונאמרהאחרוןבביקורוכשבוע.במשךהחוליםבביתסילכיהאתביקרהאב
מכןלאחרשבועהחולים.מביתתשוחררשבועובעודמבריאהסילביהכי

בבקשההחוליםלביתפנההאבנפטרה.סילביהלפיומכתבההוריםקיבלו
בתו.גופתאתלראותלוהותרלאכהןוהואהיותאךהקבר,חלקתאתלראות
פטירתהאתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתאוגופהראולאההורים

סילביה.של

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

(,885/54)מספרירושליםהבריאותמשרדשלפטירותפנחסאיתרההוועדה.1
ביוםנפטרהירושלים1228תלפיותממעבדתכהןסילביהכיעולהממנו

שנה.בתבהיותהירושלים,הדסההחוליםבבית23/8/54

חריפה.מעייםדלקתהמוות:סיבת

לפיוירושלים,הספרדיהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2 בהיותה,23/8/54באב,כ״דביוםנפטרהתלפיותממעברתכהן""סילוויה
המנוחות.שבהרהעלמיןבביתיוםבאותולקבורהוהובאהשנה.בת

הוועדה:מסקנות

נפטרהכהןואסתרשלמהבתסילביהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בתבהיותהירושלים,הדסההחוליםבבית23/8/54ביוםמעייםמדלקת

המנוחות.הרהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאהסילביה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
סילביהשלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.7250591/0אסתרכהןהאםשלת.ז.מספר
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וטוריוגיטהגבריאלבתעליזההנדון:
206/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בביתהבתהאםילדההתינוקת,אםוטורי,גיטהשמסרהבכתבעדותפיעל
החוליםלביתבתהעםהאםנלקחההלידהלאחר.1952ינוארחודשבסוף
אביב.בתלבלפור

מכןלאחרימיםמספרהחולים.מביתבלבדהאםשוחררהימיםחמישהכעבור
צריכהשהיאלהנאמראךעליזה,אתראתההחוליםלביתהאםכשהגיעה
נוספים.ימיםלמספרשםלהישאר

עליזה.אתמצאוולאהחוליםלביתההוריםהגיעומכןלאחריום20
לקבורתה.ידאגהחוליםוביתנפטרהבתםכילהםנמסרשערכובירורלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

גבריאלבתעליזהלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
אביב.תלהדסההחוליםבבית24/12/51ביוםנולדהוטוריוגיטה

.4מספר,331גיורג'מלךיפוהמשפחה:מגוריכתובתצויןכן

"גטהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרה331רחובביפווהתגוררה1951בשנתשנולדהוטורי"
הדסה.החוליםבבית14/1/52

כללית.חולשההמוות:סיבת

שנתבמהלךנולדהוטוריעליזהלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.3
ביוםשאולבקרייתלקבורהוהובאהכלליתמחולשהכתוצאהונפטרה1951

14/1/52.

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.4
,4מספר,331רחובמיפווטורי"וגוטהגבריאלבת"עליזהתינוקת
בטבתט״זביוםלקבורהוהובאהיום20בתבהיותהאביב,בתלנפטרה
שאול.קרייתהקברותבביתתשי״ב

הוועדה:מסקנות

נפטרהוטוריוגיטהגבריאלבתעליזהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית14/1/52ביוםכלליתמחולשהכתוצאה

שבועות.שלושהכבת

צויןלאנפלבהיותהאךשאולקרייתהעלמיןבביתלקבורההובאהעליזה
העלמין.בביתקברהשלהמדויקהמיקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
וטורי.עליזהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0260799-2וטוריגבריאלהאבשלת.ז.מספר

.00795358-1וטוריגיטההאםשלת.ז.מספר
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אהרונובומזלחייםבןאהרוןהנדון:
208/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותואהרונוב,שרהגבישלעדותהפיעל
חנה.בפרדסשוכנההמשפחהאהרון.עםיחד1949בינוארמבולגריה

האםבמחנה.הילדיםלביתונלקחאהרוןהשתעלחודשיםתשעהבןבהיותו
אהרוןכילהנמסרשלמחרתבבוקרלהיניקושובכשבאהבערב,אותוהיניקה
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

תושבלהיותחדלאהרוןלפיוהפנים,ממשרדמסמךהמשפחהקיבלהלימים
.1963בשנתהמדינה

החקירה:ממצאי

מזלחייםאהרוןלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםאיתרההוועדה.1
ומשפחתו23/1/49ביוםארצהועלה1948בשנתבבולגריהנולדאהרונוב
חנה.בפרדסהתגוררה

כיעולהממנוחנה,פרדסהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
חודשיםשמונהבןבהיותונפטרבמקור()כךחייםאהרוןבןאהרון
.3מספרקבר,19שורהא',בחלקהתשייטבאדרה'ביוםלקבורהוהובא

הוועדה:מסקנות

נפטראהרונובומזלחייםבןאהרוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שמונהבןבהיותו

שורהא',בחלקהחנהבפרדסהעלמיןבבית6/3/49ביוםלקבורההובאאהרון
.3מספרקבר,19

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.01082572-7אהרוןשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שירום)סעדה(ומזלשלוםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
209/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםשירום,מזלשלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1950

לביתלדבריהוהועברהבמחנהזכרבןהמשפחהאםילדההעלייהלאחרשבוע
ביוםימים.כשלושהבנהאתהיניקההאםמיקומו.אתיודעתשאינהחולים
מאזאךהטיפולבתוםלהיוחזרתינוקהכילהנאמרהחוליםמביתשחרורה

אותו.ראתהלא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ואשתויוסף""סלםכיעולהממנולארץ,כניסהרישוםאיתרההוועדה.1
.7/12/49ביוםארצהעלו57942מספרעולהתעודתשירום""סעדה

ממנובילינסון,החוליםביתשלגופהנתיחתפרוטוקולאיתרההוועדה.2
ימיםארבעהבןשיר""תינוקשלגופתונותחה17/3/50ביוםכיעולה
עפולה.החוליםבביתשנפטר

הוועדה:מסקנות

)סעדה(ומזלשלוםשלבןכיסבירותשלרבהבמידהעולהלעילהמידעמן
ימים.ארבעהבןבהיותו,14-16/3/50הימיםביןנפטרשירום

במקריםהועברובחדרה,כללבדרךשנולדושמרמעיןתינוקותכילצייןיש
ובגילבשםהדמיוןכן,כמובעפולה.העמקהחוליםלביתסיבוכיםשל

שירום.הזוגבנישלבבנםמדובראכןכיההשערהאתמחזקים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.042000695שירוםשלוםהאבשלת.ז.מספר

.042000703שירום)סעדה(מזלהאםשלת.ז.מספר

979





עוזריוסלמהבנימיןבןאברהםהנדון:
212/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אביבנימין,עוזרישלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

נובמברחודשבמהלךיהודה.באבןלהתגוררהמשפחהעברה,1949באוגוסט
לאחרמספרימיםבחדרה.היולדותבביתאברהםאתהמשפחהאםילדה1950 המשפחהלביתישלחאברהםכילהונאמרהחוליםמביתהאםשוחררההלידה,
יותר.מאוחרבמועד

מביתלהוציאווביקשאברהםאתלבקרהאבהגיעהלידה,לאחרשבועותשלושה
בריתלומערךכילווהובטחבצהבתחולההואכילונאמראךהחולים,

לבנולתתרוצההואשםאיזהנשאלהאבלו.הדרושהטיפוללכלויזכהמילה
תעודתבידושאיןבטענהבאכיהוסיףהאבאברהם.לושיקראוביקשוהוא
חדש".נולד"אברהםירשםהעולהבתעודתכיונענהאחרמסמךכלאולידה

במחנה,מדריכהידיעללונאמרהחולים,בביתהאבשביקרלאחרימיםשבוע הציבוריתההתעוררותבשלאךנפטר,בנוכיהאמיןהאבנפטר.אברהםכי
הדבר.כךאכןאםלבררהחליטתימן,ילדיפרשתסביב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה55728מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
.9/11/49ביוםארצהעלועוזריוסלמהישראלבנימין

"חודשנרשםאברהםשללשמובסמוךנרשםהעולהבתעודתכייצוין
אחת".

כיעולהממנהא',שמרעיןלמחנהשהגיעועוליםרשימתאיתרההוועדה.2
נכנסו,55728מספרעולהתעודתנושאיםעוזריוסלמהישראלבנימין
.9/11/49ביוםא'שמרעיןלמחנה

כיעולהממנוחדרה,מחוזהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.3
בן12/11/51ביוםנולדיהודה,אבןממעברתעוזריושולמיתלבנימין

אברהם.בשםנוסף

העומדיםהשוניםבארכיוניםהוועדהחוקרישערכומקיפותמסריקות.4
העלולאהקבורה,ורישומיהפניםהבריאות,משרדשלזהובכלללרשותם

עוזרי.וסלמהבנימיןבןאברהםשלגורלועללהצביעהיכולממצאכל
הועדה:מסקנות

עוזריוסלמהבנימיןבןאברהםשלגורלולגביממצאיםהוועדהבידיאין
.1950יליד
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימון
ועדהחבר

עוזרי.אברהםשל
041450586עוזרי
.041450594עוזרי

4
דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
ת.זהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

בנימי:האבשלת.ז.מספר
סלאמההאםשלת.ז.מספר
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פוריאןחביב־ושמסיבןרחמיםהנדון:
213/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיופוריאן,ניסןמרשלעדותופיעל
העלייה.שערבמחנהוהתגוררהרחמים,עםיחד1951בשנתמפרס

התינוקותלביתרחמיםאתולקחההמשפחהלאוהלאחותהגיעהלמחנה,בהגיעם
הושארורחמיםמגידובמעברתלהתגוררהמשפחהעברהשבועלאחרבמקום.
לקחתורחמיםשלאחיונסעמכןלאחריומייםעליה.שבשערהתינוקותבבית
להורים.חזרההעלייהמשער

האחרמב״ם.החוליםלביתוהועברחלהרחמיםכילונמסרלמחנהבהגיעו
לונמסרלבקרומששבמכןלאחרשלושהויומייםהחולים,בביתלבקרוהגיע
בחיפה.לקבורהכברוהובאנפטררחמיםכי

אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקבר,חלקתאוגופהראולאההורים
פטירתו.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
הממשלתי,החוליםבבית25/11/51ביוםנפטרהעלייהמשערחביברחמים
חודשים.שלושהבןבהיותו

חביברחמיםלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
שלושהבןבהיותו,25/11/51ביוםנפטראיעליהשערהעוליםמבית

חודשים.

תזונה.ותתמעייםדלקתאצידוסיס,המוות:סיבת

חבור""רחמיםכיעולהממנודוד,מחנהשלהבורהיומןאיתרההוועדה.3
הובארחמיםחודשים.שלושהבןבהיותונפטרהעלייהמשערבמקור()כך

.26/11/51ביוםלקבורה

הוועדה:מסקנות

נפטרפודיאןושמסיחביבבןרחמיםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותורמב״ם,החוליםבבית25/11/51ביוםתזונהותתמעייםמדלקת
חודשים.שלושה

שהוצאלאחרדודמחנההעלמיןבבית26/11/51ביוםלקבורההובארחמים
הקבורה.בעלותחויבההיהודיתוהסוכנות(1255-51)מספרקבורהרישיון
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
.075557967רחמיםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד



מקייטןוצביהשמעוןבתגאולההנדון:
214/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצהאשתועלתההתינוקת,שלאביה,מקייטןשמעוןשלעדותופיעל
התגוררווילדיההאםחודשים.חמישהכבתשהיתהגאולהעםיחד1948בשנת
עתלית.במחנה

בטובחשהלאשגאולהלאםומסרההמשפחהלאוהלאחותבאהקצרזמןכעבור בתהמאושפזתהיכןלהשימסרוהאםכשהפצירהמכןלאחרחודשלאשפזה.ויש
נפטרה.בתהכילהנמסר

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

עלוילדיהושנימקייטןיצחקצביהלפיה,עולהתעודתהוועדהבידי.1
בהגיעהחודשיםשישהבתהיתהגאולהכיצויןכן.10/1/49ביוםארצה
בחיפה.הממשלתיהחוליםבביתנפטרהוכי

יצחקגאולהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
בהיותהעתלית,העוליםבמחנה18/1/49ביוםנפטרהעתליתעוליםממחנה

חודשים.שבעהבת

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

גאולהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
בתבהיותהבחיפה,18/1/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםממחנהיצחק
חודשים.שבעה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

טבתי״זביוםנפטרהיצחקגאולהלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.4 חודשים.שבעהבתבהיותהבחיפה,18/1/49תשייט,

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בהיותהנפטרהיצחקגאולהכיעולהממנוקבורה,אישורהוועדהבידי.5
שלהתינוקותבחלקת21/1/49ביוםלקבורהוהובאהחודשיםשבעהבת

דוד.מחנה
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הוועדה:מסקנות

נפטרהמקייטןוצביהשמעוןבתגאולהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כתשעהחודשים,כשישהבתבהיותה,18/1/49ביוםריאותמדלקתכתוצאה
ארצה.עלייתהלאחרימים

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת21/1/49ביוםלקבורההובאהגאולה

בזיהויה.ספקלהטילכדיהפטירהמקוםבציוןבשינויאין

הגיעהוהיאהיותהאםשלהמקורישמהפיעלנרשםגאולהשלמשפחתהשם
ארצה.בעלהללא

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
גאולה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

819756מקייטןשמעוןהאבשלת.ז.מספר
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אהרוןושושנהמישאלשלבניהםפרטי(שם)ללא-תאומיםהנדון:
216/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתאומים,אבימישאל,אהרוןשמסרבכתבעדותפיעל
לרחובות.הסמוכהזרנוגהבמעברתושוכנה.1951בשנת

ההוריםראוהלידהלאחרמידובת.בןתאומיםאשתוילדה1952שנתבחורף
לאימיםמספרבמשךבריאים.היואךנמוך,במשקלכשנולדוהתינוקותאת
הםכימסרהחוליםבביתהרפואיהצוותאךהתינוקות,אתההוריםראו

יפה.מתפתחים

חלקתאוגופהראולאההוריםנפטר.הבןכילאםנמסרמכןלאחרשבוע
קבר.

שהבריאהלאחרהחולים.בביתשבועייםבמשךואושפזההלידהלאחרחלתההאם
התינוקתאתביקרהמשפחתההיולדות.בביתנשארהבתהואילולביתהנשלחה
במשקל.עלתהבתהכינמסרולאם

נפטרה.בתהכילהנאמרהיולדותבביתלבקרההאםכשבאהמהזמןלאחר
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הראשונה:התינוקתלגבי-החקירהממצאי

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.1 ביוםתאומותשתיי.לדהמזרנוגהאהרון"מושאלי"שושנההאםלפיו
יום.באותונפטרההבנותאחתכיצויןכן.9/1/53

שושנהשלבתלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית,9/1/53בטבת,כ״בביוםנפטרהזרנוגהממעברתמישאלואהרון
שעות"."מספרבתבהיותהצריפין,הממשלתיהחולים

מוחית.פגיעההמוות:סיבת

ממנה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.3
9/1/53ביוםנולדהב'זרנוגהממעבדתשושנה"משאל"בתכיעולה

יום.באותוונפטרה
מוחית.פגיעההמוות:סיבת

הראשונה:התינוקתלגבי-הוועדהמסקנות

סמוךנפטרהאהרוןושושנהמשאלשלבתהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מוחית.מפגיעהכתוצאה9/1/53ביוםללידתה

הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה
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השנייה:התינוקתלגבי-החלירהממצאי

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.1
צויןכן.9/1/53ביוםבנותשתיילדהמושאלי""שושנהכיעולהממנו
".5/2"ביוםנפטרהמהבנותאחתכי

לפיה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.2
ביוםונפטרה9/1/53ביוםנולדהב'זרנוגהממעברתושושנהמשאלבת

5/2/53.

ריאות.דלקתהכוללתמערכתיתרבפגיעההמוות:סיבת

השנייה:התינולתלגבי-הוועדהמסקנות

נפטרהאהרוןושושנהמישאלשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית5/2/53ביוםריאותדלקתהכוללתמערכתיתרבמפגיעהכתוצאה

ימים.חודשבתבהיותה)צריפין(,הרופאאסף
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

מימוןדודשופטת)דימ'(קובל,דליה
חברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
התאומות.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין

.747194-2אהרוןשושנההאםשלת.ז.מספר
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חקקוחנינהאברהםבתחביבההנדון:
217/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בספטמברחביבהנולדההתינוקת,שלאמהחקק,חנינהשלבכתבעדותפיעל
ביפו.דגיאניהחוליםבבית1953
לאחרלהנוזה.אליהתובאלאולכןחולה,חביבהכילאםנמסרלידתהביום
מסרוהחוליםמביתהאםשלשחרורהביוםחביבה.אתהאםראתהימיםשישה

נפטרה.חביבהכילה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאתלונה

החקירה:ממצא

כיעולהממנואביבתלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה
ביוםונפטרה15/9/53ביוםנולדהאביבבתלמכבימשכיחקאקחביבה

ביפו.)דגיאני(צהלוןהחוליםבבית20/9/53

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהחקקוחגיגהאברהםבתחביבהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.שישהבתבהיותהביפו,צהלוןהחוליםבבית20/9/53

הקבורה.מקוםציוןללאנקברהיום(30מ-)פחותנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

י(לאלוף)מימימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

■־גזיס

£21 הוועדה"רקדמיד^!זופט)דימ'(יעקב
׳׳

1
יו'׳

חביבה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-
.04926801/4אברהםחקקהאבשלת.ז.מספר

.04925121/8חנינהחקקהאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מינםושושנהאהרוןכןציוןהנדון:
218/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמומינם,שושנהשלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנהציון,עם1949בשנת

באההאםשבמחנה.התינוקותלביתחודשכבןשהיהציוןנשלחבהגיעם במיטתו.ציוןאתמצאהלאבהגיעההימיםבאחדביום.פעמיםשלושלהיניקו
החולים.לביתנשלחשהואנענתהציוןהיכןלשאלתה
בחדרנמצאתגופתווכינפטרציוןכילהוריםנמסרמכןלאחרשבועיים

בנו.גופתאתמצאלאאךלמקוםהגיעהאבחנה.בפרדסמתים
בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

מינסושמעהסלםאהרוןלפיה(,58011)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
וכיבהגיעוחודשבןהיהציוןכיצויןכן.7/12/49ביוםארצהעלו

בי.שמרעיןהעוליםבביתשוכנהמשפחתו.30/12/49ביוםנפטר
לבית18/2/49מיוםב'שמרעיןממחנהלאשפוזהפניההוועדהבידי.2

.58011מספרעולהלתעודתהמתייחסרישוםובהחיפההממשלתיהחולים

בןמינםסלםאהרוןבןציוןאתלקבלבקשהובוהפניהבמכתבמדובר
.20/11/49ביוםארצהעלהציוןכיצויןלאשפוז.שבועותשישה

מינםסלםאהרוןבןציוןכיעולהממנוחולה,גיליוןהוועדהבידי.3
שבועות.שישהבןבהיותו18/12/49ביוםלאשפוזהתקבלב'שמרמעין
הנשימהרע",היההכלליהמצבהחוליםלבית"בכניסתוכיצויןכן

ארבעהלאחרהתייבשות.שלסימניםירודתזונתימצבמאומצת.הייתה
.22/12/49ביוםהיינונפטר,הואימים

אצידוסיס,התייבשותמעיים,מדלקתכתוצאהנפטרציוןכיצויןכן
ריאות.ודלקתתזונהתת

בןציוןלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
בןבהיותו22/12/49ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתמינםסלםאהרון
שבועות.שישה

ריאות.ודלקתהתייבשותמעיים,דלקתתזונה,תתהמוות:סיבות

(,1112/49)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
נפטרב'שמרעיןהעוליםמביתסלם"אהרוןבן"ציוןכיעולהממנו
וחצי.חודשבןבהיותובחיפה,החוליםבבית22/12/49ביום
ואצידוסיס.ריאותדלקתמעייםדלקתתזונה,תתהמוות:סיבת
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כן"ציוןלפיהחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
והובאוחציחודשבןבהיותונפטרשמרעיןהעוליםמביתסאלם"אהרון

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת23/12/49בטבתג'ביוםלקבורה

.1112/49ממשלתיקבורהרישיוןמספרצויןכן

הוועדה;מסקנות

נפטרמינםושושנהאהרוןבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית22/12/49ביוםמעייםודלקתתזונהתתריאות,מדלקתכתוצאה
וחצי.חודשבןבהיותובחיפה
החולים.ביתשלהחולהבגיליוןהרשוםהתאריךהינוהקובעהפטירהתאריך
העלמיןביתשלהתינוקותבחלקת23/12/49ביוםלמחרתלקבורההובאציון
דוד.מחנה

שםנרשםלאקדישאחברהשלובאישורהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקס
האב,שםעםבהצלבהוזאתודאיהואהזיהויזאתאףעלציון,שלהמשפחה
הפטירה.ותאריךהמגוריםמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
ציון.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4200171מינסאהרוןהאבשלת.ז.מספר

.4200172שושנה.מינםהאםשלת.ז.מספר
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גרשוןופרחהמשהבתכרמלההנדון:
219/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלדודהגרשון,שאולמרשלעדותופיעל
במחנהושוכנוימים,שמונהבתכרמלה,עםיחד1/3/50ביוםמעירק
חנה.פרדס

המחנהלמרפאתונלקחהכרמלההצטננהלמחנה,המשפחהכניסתלאחרקצרזמן
החוליםלביתכרמלהאתלקחווהדודהאםרמב״ם.החוליםלביתהופנתהומשם
האםהגיעושבתביוםהצהריים.אחרשישיביוםשםאותהוהשאירורמב״ם
לחלון.מבעדאותהוראוכרמלהאתלבקרוהדוד
המשפחהנפטרה.כילהנאמרשםאךכרמלה,אתלבקרהאםנסעהראשוןביום
דרישתםאךכרמלה,שלפטירתהאתהמאשרכלשהומסמךלפניהםיוצגכידרשה

נענתה.לא

המושבמזכיראלפא.ביתבמושבלהתגוררהמשפחהעברהמכןלאחרכחודש
שםרמב״ם,החוליםלביתנסעואףכרמלהשלגורלהעללבררהואאףניסה
תינוקתעלרישוםאיןכילונאמראךהחולים,ביתבמזכירותבירוריםערך
גרשון.כרמלהבשם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

כרמלה.שלשמהעלגיוסצוהתקבלהמשפחהלדברי

שלהאחרוןמענהלפיההפנים,ממשרדרישוםתמציתהמשפחהקיבלהלבקשתה,
עוזיהו.שדההיישובהוא,0-4255824-7ת.ז.מספרכרמלהגרשון
התברר.כרמלהשלאחותהפרץ.ויקיהגב'עםהוועדהחוקרישניהלובשיחה

בכור.היההאבמצדסבהשםכי
החקירה:ממצאי

זהותתעודתנושאגרשוןמשהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
עמויחדכיצויןכן.29/3/50ביוםמעירקארצהעלה,255822מספר
"עלו

נלווים".2
תעודתנושאתגרשון""כרמלהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2

פיעללידתהשנת,29/3/50ביוםמעירקארצהעלתה,255824מספרזהות
בעלותהימיםשבעהבתהיתהכיצויןבנוסף.1950הינוזהמסמך
ארצה.

ובו)השר״ל(לעולההרפואיהשירותשלהעברותיומןאיתרההוועדה.3
11/6/50ביןהצפוןממחוזחוליםלביתנשלחואשרחוליםרישום

24/6/50.

ביוםגרשוןכרמלהשלהעברתהאתמתעדזה,בגיליון34מספררישום
כיצויןכןרמב״ם.החוליםלביתחנהפרדסהעוליםמבית16/6/50

ודיספפסיה"."דיסטרופיהאצלהאובחנהוכיחודשיםשלושהבתהיתה
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כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלחולהכרטיסאיתרההוועדה.4
התקבלהב',חנהפרדסהעוליםמביתחודשיםשלושהבתבכור""כרמלה
.22/8/50יוםעדבהושהתה"16/6"ביוםילדיםלמחלקת

ממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.5
ונפטרה16/6/50ביוםהחוליםלביתהתקבלהכרמלה""בכורכיעולה חודשים.שלושהבתבהיותה,22/8/50ביום

שלשולים,בגללחנהפרדסהעוליםמבית"נשלחהנרשם:זהבגיליון
ביותר,ירודתזונהבמצבבמחלקהנתקבלהבמשקל.גדולוהפסדהקאות
באינפוזיההטיפוללמרותמאוד...קשהכלליבמצבק״ג3,400במשקל

קשה".אצידוזיסשלבסימניםנפטרההתינוקתואנטיביוטיקה

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
בהיותה22/8/50ביוםנפטרהב',חנהפרדסהעוליםמביתבכור""כרמלה

חודשים.חמישהבת

ואצידוסיס.התייבשותתזונה,ותתמעייםדלקתהמוות:סיבת
"גרשוןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.7

בבית22/8/50ביוםנפטרהחנה,פרדסהעוליםמביתכרמלה"בכור
חודשים.חמישהבתבהיותהחיפה,החולים
מעיים.דלקתהמוות:סיבת
כרמלהשלשמהלרישוםמאוחרתתוספתונהי"גרשון"השםכייצוין 1955משנתהערהפקידרשםהגיליוןבראשכןכמוזה.בגיליון גרשון".היאהנפטרתששם"...

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.8 לקבורההובאהחנה,פרדסהעוליםמביתגרשון"בתכרמלהבכור"תינוק חודשים.חמישהבתבהיותהדוד,מחנההעלמיןבבית23/8/50ביום

צדוקחייםמרערךאותה1951-1949מ-נפטריםרשימתאיתרההוועדה.9
מופיעהזוברשימה47מספרהיהודית.הסוכנותשלהקליטהמחלקתמנהל חנה.מפרדסגרשון"בתכרמלה"בכור

הוועדה:מסקנות

נפטרהגרשון,ופרחהמשהבתכרמלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״ם,החוליםבבית22/8/50ביוםמעייםודלקתתזונהמתתכתוצאה חודשים.חמישהבתבהיותה

דוד.מחנההעלמיןבבית23/8/50ביוםלקבורההובאהכרמלה
אתכקובעחיפה,רמב״םהחוליםביתשלהפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה כרמלה.שלגילה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.04255824-7גרשוןכרמלהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גואטהוחויטהכאמםבןאברהםהנדון:
220/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מלובארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיגואטה,זאבמרשלעדותופיעל
ב'אחוזםבמושבלהתגוררעברהומשםליד,בביתושוכנה13/1/50ביום

)שלווה(.
לביתוהופנהאברהםחלהוחצישנהבןבהיותו.18/3/52ביוםנולדאברהם
בהגיעםאךלבקרוהמשפחהנסעהמכןלאחרימיםארבעהשבע.בבארהחולים
נפטר.אברהםכילהםנמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

אתלגייסודרשצבאישוטרהמשפחהלביתהגיעמכן,לאחרשניםמספר
אברהם.

החקירה:ממצאי

כיעולהממנושבע,בארהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
ד'ביוםונפטר1952ב-נולדבי()פלוגהשלווהממושבגואטהאברהם
שבע.בארהדסההחוליםבבית,15/8/53תשי״ג,אלול

חריפה.מעייםדלקתהמוות:סיבת

גואטהאברהםלפיושבע,בארהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
.16/8/53ב-לקבורהוהובא1952ב-נולדשלווהממושב

הוועדה:מסקנות

נפטרגואטהוחויטהבאמםבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבע.בארבהדסה15/8/53ביוםחריפהמעייםמדלקת

חלקתציוןללאשבעבארהעלמיןבבית16/8/53ביוםלקבורההובאאברהם
הקבר.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.5021903אברהםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)בוני(לויובדרהשמעוןבןסאלםהנדון: 221/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בסוףמתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחילוי,אברהםשלעדותופיעל
אושמרעיןבמחנהשוכנההמשפחהסאלם.עםיחד1949שנתתחילת1948שנת

חנה.בפרדם

להיניקובאהאמוהתינוקות.לביתסאלםנלקחחודשיםשמונהבןבהיותו
לאחרבמקום.סאלםאתהאםמצאהלאבהגיעההימיםבאחדביום.פעמיםשלוש
החולים.לביתונלקחחלהסאלםכילהנמסרברור

ההוריםלקבורה.והובאנפטרסאלםכילונמסרושםהחוליםלביתהגיעהאב
פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתאוגופהראולא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

רישוסיהמתייחסובוא',שמרעיןשלפטירה/קזבורהיומןאיתרההוועדה
הגיעבאוני"לויובדרהשמעוןבן"סלםלפיו,51926מספרעולהלתעודת
שנתייםבןבהיותו11/11/49ביוםונפטר20/10/49ביוםמשפחתועםלמחנה
יום.באותושמרבעיןלקבורהוהובא

הוועדה:מסקנות

לויובדרהשמעוןבןסאלםכיגבוהה,בסבירותעולהלעילהמידעמן
וזאתשנתיים,בןבהיותושמר,עיןבמחנה11/11/49ביוםנפטר)בוני(
לארץ.המשפחהעלייתלאחרשבועותכשלושה

)כרכור(.שמרבעיןיוםבאותולקבורההובאסאלם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.04150234-5סאלםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ומעיגיוזהרהיוסףבתרחלהנדון:
222/96מספרתיל

התלונה:פרטי

רחלעםהמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהגיומעי,יוסףשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנתמתימן

מידילהיניקהבאהואמההתינוקותלביתרחלנלקחהימיםארבעהבתבהיותה
כילהנאמרהתינוקותלביתבהגיעהזותקופהבתוםחודשיים.במשךיום
נפטרה.רחל

דבר.העלתהלאאךבגורלה,עלהמההמחנהמנהלעםלבררניסתההמשפחה
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

וזהרהאברהם"יוסףלפיה
ארבעהבתהייתהרחלכי

התגוררההמשפחה".28/11/49

(,61443)מספרעולהתעודתאיתרההוועדה.1 צויןכן.13/10/49ביוםארצהעלוגומי"
א'שמרבעין"מתהוכיארצהבהגיעהימים
שמר.בעין

המתייחסרישוםובושמרעיןשלפטירה/קבורהיומןאיתרההוועדה.2
הגיעהגומעיאברהםיוסףבתרחללפיו,61443מספרעולהלתעודת
ביוםנפטרההיאכיצויןכן.13/10/49ביוםמשפחתהעםלמחנה

שמר.בעיןלקבורהוהובאהיום,14בתבהיותה,28/11/49

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהג'ומעיוזוהרהיוסףבתרחלכיעולהלעילהמידעמן
שבועות.שישהכבתבהיותה,28/11/49

פטירתה.ומועדלארץעלייתהלמועדבהתייחסנגזררחלשלגילה

הקבר.חלקתצוינהלאנפלבהיותהשמר,בעיןלקבורההובאהרחל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.04108544-8רחלשלזהותתעודתמספרהרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יונצייושרהאליהובןפרטי(שם)ללאהנדון:
223/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרס.ארצההמשפחהעלתההתינוק,אםיונציי,שרהגבישלעדותהפיעל
הקווקזים.בשכונתאביבבתלשוכנההמשפחה

בביתקשהבלידהבןהאםילדהלהיריונההשמיניבחודש1952שנתבמהלך
כדיהדסההחוליםלביתרופאהתקשרהלידהלאחרמידהקריה.החולים
התינוק.אתלשםלהעביר

לאחריומייםבאינקובטור.שהיהבנואתוראההדסההחוליםלביתהלךהאב
נפטר.בנוכילונאמרהחולים,לביתבשניתהאבמשהגיעמכן

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

יונציישלתינוקלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
התגוררההמשפחההדסה.החוליםבבית23/5/52ביוםנולדושרהאליהו

אביב.תל45הקווקזיםבשכונת

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
ליוםעד"24/5"ביוםלאישפוזהתקבלהיונצי""שרההאם:כיעולה

".11:30נפטר..."יונקנרשםובהערות"26/5"

יונצי"תינוקלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
ביוםונפטר23/5/52ביוםנולדאביבתל45קווקזיםמשכונתשרה"

אביב.תלהדסההחוליםבבית26/5/52

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטריונצייושרהאליהושלבגםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.ארבעהבןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית26/5/52ביוםריאות
הקבר.חלקתציוןללאלקבורההתינוקהובאיום(30מ-)פחותנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4240705אליהוהאבשלת.ז.מספר

.4299697שרההאםשלת.ז.מספר
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טימברגוחנהמרדכיבןאהרוןהנדון:
224/96מספרתיק

התלונה:פרטי

כיהתינוק,שלאחותולויטה,לאההגב'העידההוועדהלפניבעדותה
בקפריסיןשהותםבזמן.1948שנתבמהלךלקפריסיןמאיטליהגורשההמשפחה
אהרון.נולד

שלעדותהפיעלבחיפה.להתגוררעברהוהיא1950בשנתארצהעלתההמשפחה
החוליםלביתהועברשנתייםבןובהיותוהבריאותבקוהיהלאאחיההאחות,
הטיי-זקס.ממחלתכסובלאובחןשםבעפולה

אוגופהראולאההוריםנפטר.אהרוןכילמשפחהנמסרמכןלאחרשבוע
קבר.חלקת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

דניאללפיועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בעפולה,החוליםבבית2/6/50ביוםנפטרעמלתל-מחיפהמרדכיאהרון
שנתיים.בןבהיותו

טיי-זקס.המוות:סיבת

"דניאלהילדלפיובעפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
והובאוחצי,שנתייםבןבהיותונפטרחיפהעמלמתלטימברג"אהרון

פוגלילדהילדים'"ע״יבחלקת,7/6/50תש״י,בסיוןכ״בביוםלקבורה
מערב".לצד

הוועדה:מסקנות

נפטרטימברגוחנהמרדכיבןאהרוןהילדכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הטיי-זקס.ממחלתשנתיים,כבןבהיותובעפולה,החוליםבבית2/6/50ביום

הילדים.בחלקתבעפולההעלמיןבבית7/6/50ביוםלקבורההובאאהרון

אתלהסבירכדיזובעובדהוישדניאלהואהנעדרשלסבושםכייצוין
הקבורה.וביומןהפטירותבפנקסהתינוקשלהפרטישמורישוםדרך

המשפחה.בצערמשתתפתהועדה

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.0-1016567-8אהרוןשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר
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חכיםונעימהיוסףבןאליהוהנדון:
225/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוחכים,נעימהגבישלעדותהפיעל
כדורי.במעברתוהתגוררה,1951בשנתמעירק
בפרדסלגיסתהאמוידיעלאליהונלקהחודשיםוחצישישהכבןבהיותו
העולים,במחנהלמרפאהאותולקחהאמויומיים.במשךשילשלשםחנה,

חנה.שבפרדסהחוליםבביתאליהושלאשפוזועבורהפניהמכתבוקיבלה

אליהו.אתלהיניקמנתעללמחרתלחזורלהנמסרהחוליםלביתבהגיעה
לאההוריםלקבורה.והובאנפטראליהוכילהנמסרהיוםלמחרתבבואה
קבר.חלקתאוגופהראו

אליהו.שלשמועלגיוסצוקיבלההמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

יוסףבןאליהולפיו,העלייהמשרדשללעולהרישוםאיתרההוועדה.1
הואכיצויןכן.7/4/51ביוםמשפחתועםארצהעלהחכיםונעימה
.1951בשנתנולד

חקים"יוסףבן"אליהוכיעולהממנהפטירה,הודעתאיתרההוועדה.2
חנה.שבפרדסלילדיםהחוליםבבית4/7/51ביוםנפטר

רעלת.המוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרחכיםונעימהיוסףבןאליהוכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חנה.פרדסלילדיםהחוליםבבית4/7/51ביוםמרעלתכתוצאה

אותר.לאקבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.04890783-6אליהושלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חסר)חממה(ויונהסאלםכתברכההנדון:
226/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםחסר,יונהשלעדותהפיעל
שמר.עיןהעוליםבמחנהושוכנההשנתייםבתברכהעםיחד1949

באחדשבמחנה.התינוקותבביתלטיפולברכההועברההעלייה,לאחרמהזמן
נציגיהגיעומהזמןמקץחולים.לביתוהועברהמחוםברכהסבלההימים,
נפטרה.ברכהכילהוריםומסרוהמשפחהלאוהלהמחנה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הה?ירה:ממצאי

וחמאמהיוסףסאלםכיעולהממנה56633מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
עיןבמחנהושוכנוילדיהםעםיחד11/11/49ביוםארצהעלוחאסר,
שמר.

שמהעלייתה,עםשניםשלושבתהיתהכרכהכיזומתעודהעולהעוד
".4/12/49"נפטרהנרשם:לוובסמוךעיגולמוקף

הוועדה:מסקנות

)חממה(ויונהסאלםבתברכהכיסבירותשלבמידהעולהלעילהמידעמן
ממועדמחודשפחותוזאתשנים,שלושבתבהיותה,4/12/49ביוםנפטרהחסר

לארץ.עלייתה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודישופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.4162537חסרברכהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.041625351חסרסאלםהאבשלת.ז.מספר
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בשאריושרהיחיאבתידידההנדון:
227/96מספרתיק

התלונה:סרטי

ארצהעלתההמשפחהכיעולההפעוטה,אחיבשארי,עמרםמרשלמעדותו
שמר.עיןבמחנהושוכנההחמשבתידידהעםיחדמתימן

הקשיםהאווירמזגתנאיבשלידידההתקררהלמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
ימיםשבועייםבמשךידידהאתביקרההמשפחההמחנה.למרפאתונלקחה
ידידהכיציון,בשםאחרלאחנאמרהימים,באחדמחלימה.היאכיוהתרשמה
נפטרה.ידידהכילמשפחהנמסרמכן,לאחריוםלביתה.בקרובתשוחרר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שלשמהמופיעבוהבוחרים,מספרהלקוחמדףהעתקלבקשתה,קיבלההמשפחה
בחירה.זכותכבעלתידידה

החקירה:ממצאי

"יחיאכיעולהממנו,197723מספרלעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.1/2/50ביוםארצהעלהבשרי"חייםיחיאל

ביתידיעלשהוגש,1950מרץמחודשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.2
יחיאבת"ידידהכיעולה,ממנוהבריאות,למשרדשמרבעיןהחולים
יום.22למשךשמרבעיןהחוליםבביתאושפזהבשרי"חיים

המרכזבאזוראשפוזיםברישרמימקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.3
הפטירות,ברישומיגםכמוהבריאות,משרדשלפטירהברישומיוהצפון,

בתידידהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכללאתרהצילחולאאך
בשארי.ושרהיחיא

הוועדה:מסקנות
יחיאבתידידהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

בשארי.ושרה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.041977281בשאריידידהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לויוקמריוסףבתאמאןהנדון:
228/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוקת,אחותמדמון,אורההגב'שלמעדותה
העין.ראשבמחנהושובבהלערךהשנתייםבתאמאןעםיחד1949בשנתמתימן
לאכול,להאפשרושלאבפהמפצעיםאמאןסבלהלמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
הועברהבאמהמלווהכשהיאומשםשבמחנההדסההחוליםלביתנשלחההיא אובבילינסוןמדוברכיייתכןאךידוע,אינוששמוחוליםלביתבמונית
השומר.בתל

הרפואימצבהכיוהתרשמופעמיםמספרהחוליםבביתאמאןאתביקרוההורים
היאכילהםנאמראמאן,אתלבקרההוריםמשבאואחדיוםומשתפר.הולך

בתם.בגורלעלהמהיודעיםההוריםאיןומאזלמחנהחזרהבמוניתנשלחה

איןכישקבעושלגיולוועדתבהלול-מינקובסקילוועדותנמסרהעדות
לוי.וקמריוסףבתאמאןשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלברשותן
אמאן"לויכינרשםבוהפניםמשרדשלרישוםתמציתהמשפחהקיבלהלבקשתה .00/02/67ב-תושבתלהיותחדלה,041360157ת.ז.מם'יוסף"

אמאן.שלשמהעלגיוסצווישלושההתקבלוהמשפחה,לדברי

החקירה:ממצאי

משפחתכיעולהבהלול-מינקובסקי,ועדתחוקריידיעלשנאספומממצאים.1 1/10/49ביוםמתימןארצהעלתה,33472מסיעולהתעודתנושאתלוי
אי.העיןראשבמחנהושוכנה

על)שר״ל(לעולההרפואילשירותשהוגשלתשלוםחשבוןהוועדהבידי.2 יוסףאמן"לויכיעולהממנוהעין,ראשלילדיםהחוליםביתידי
.1949נובמברחודשבמהלךימים22החוליםבביתשהתהיחיה"

לילדיםהחוליםביתשל1949דצמברמחודשלתשלוםחשבוןהוועדהבידי.3
חודשבמהלךלאשפוזהתקבלהיוסף"אמן"לויכיעולהממנוהעין,בראש

מחלה.ימי"16"בתום16/12/49ביוםהחוליםמביתושוחררהנובמבר

תלהחוליםביתשל1949דצמברמחודשלתשלוםחשבוןהוועדהבידי.4
ביוםהחוליםלביתהתקבלהיוסף"אמן"לויכיעולהממנוהשומר,

.30/.12/49יוםעדבוושהתה16/12/49

"אמןכיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלקבלהיומןהוועדהבידי.5
16/12/49ביוםהחוליםלביתהתקבלההעין,מראשלוי"יחיאיוסף

אשפוז.ימי45בתום30/1/50ביוםלביתהושוחררה

תלהחוליםביתשל1950ינוארמחודשלתשלוםחשבוןהוועדהבידי.6
ביוםהחוליםביתאתעזבהיחיא"יוסף"לויכיעולהממנוהשומר,
אשפוז.ימי30בתום"30/1"../
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בהלול-מינקובסקיועדתלחוקרישמסר17/11/67מיוםעדותהוועדהבידי.7
שלהקליטהמחלקתכמנהל1948מרץמחודשהחלששימשמיינוןמשהמר

היהודית.הסוכנות

נוסףפקידעםיחדמונה1950יוניבחודשכיינוןמרמצייןבעדותו
ואיןהעיןשבראשהתינוקותבביתהנמצאיםילדיםשלמקריםשנילבדוק
הוריהם.היכןידוע

ראששבמחנהא'התינוקותשבביתמצאתיהמצבאתשבדקתי...לאחר"...
יוסףאמןהואשמההתינוקותביתלרישומישבהתאםילדהנמצאתהעין
בביתבטיפולהיתההנ״לשהילדהמצאתילבדיקתנובהתאםלוי.יחיה

החוליםלביתהועברהזהולאחרי6/12/49יוםעדשבמחנההחולים
בחודשעודעמן,הילדההיא.30/1/50ביוםמשםוהוחזרהלטוינסקיתל- הוזמןהאבשם...אותהמצאנוואנוהתינוקותבביתהיתה1950יוני

שלואינהשהבתטעןהואהבתאתמקבלאינומדועולשאלתינובפנינו
האבהבתאתשיקבלשדרשנולמרות...אותה.לקבלהתוקףבכלוסירב
יכולאניאיןהתינוקות...בביתנשארההילדהלקבלה.תוקףבכלסירב
בטיפולה...".המשיךומיעמןהילדהשלבגורלהעלהמהלהגיד

המופנה4/6/50מיוםהיהודיתהסוכנותשלבדיקהדו״חהוועדהבידי.8
מסתברודרישה,חקירה"לאחרנכתב:בובישראלהתימניםהתאחדותלמרכז
העיןבראש"הדסה"החוליםלביתהוכנסהלוייחיאיוסףאמןבשםשילדה
חוליםביתאותולטוינסקי.בתלהחוליםלבית16/12/49ב-הועברהומשם
אמןבשםמהןאחת-איהעיןראשלמחנהתינוקותשני30/1/50ב-החזיר
התינוקותבביתנמצאתהיאומאזלתינוקותהתכחשוההוריםלוי.יחיא
אי".העיןבראש
הוועדה:מסקנות

וקמריוסףבתאמןשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין .1950יוניחודשלאחרלוי

שלהמסכםבדו״חכלולהמפורטתשהתייחסותהריהפניםמשרדלרישומיבאשר
הוועדה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.0-4136015-7לויאמןשלת.ז.מסי-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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צדוקובניה)חיים(יחיאסלחבתנעמיהנדון:
229/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההאבעלההתינוקת,אחותאנגל,יהודיתהגב'שלעדותהפיעל
במחנהושוכנווחצי-שנתייםהשנהבתנעמיובהםילדיועםיחד1949בשנת
ליד.בית
ארצה.המשפחהעלייתטרםימיםשלושהלעדןבדרךנפטרההאם

אתלמסורהמחנה,מעובדיאחדידיעלהאבהתבקשלמחנה,הגיעםעםמיד
לבקשהנעתרהאבבגדים.להולהחליףאותהלרחוץיהיהשאפשרבכדינעמי
לחפשהיצאאליו,מוחזרתאינהנעמיכיהאבמשראהבערבנעמי.אתומסר

נעמיאתאךבתו,היאכיסברשבטעותילדהעםהאבחזרפעמייםבעצמו.
עוד.ראהלא

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
נעמי.שלשמהעלגיוסצוהמשפחה,לדבריהתקבל,לימים
החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשלהתושביםספרמתוךדףהוועדהבידי.1
1948בשנתבתימןנולדהפרדסיה,העוליםמביתסלח"יחיאבת"נעמה
.17/9/49ביוםארצהועלתה

ובולידביתלילדיםהממשלתיהחוליםביתשלחולהתיקהוועדהבידי.2
החוליםבביתהאבתימן?ילידתשם:בלי"יתומהרשום:עליוגיירדף
חודשים".18כבת...בדרךנפטרההאמה)?(

".18/19"ביוםהחוליםלביתהתקבלה
החוליםלביתנשלחהמאוד...קשהבמצב"הילדהנרשם:"3/10ה"ביום

דגיאני".
נרשםבויפו,דגיאניהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.3 קשהכלליבמצבילדהשבועות...3ששכבהבמקוםלידמבית"הובאה ".0011\/הכרהמחוסרתביותר

שלבאבחנה6/10/49ביוםנפטרהשקיבלה,אינטנסיביטיפוללמרות
מלריה.

ליולדותהממשלתיהחוליםביתמאת22/12/49מיוםמכתבהוועדהבידי.4
"ביוםפיו:עלד'לידביתלילדיםהחוליםביתאליפווילדים
קבלההילדהשבועות3שםששכבהשםבלייתומהקבלנו3/10/49 ".6/10/49ב-נפטרהאבל...טפתיותאינפוזיות

"יתומהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
החוליםבבית6/10/49ביוםנפטרההעין",ראשהעוליםמ״מחנהשם"בלי

חודשים.18בתבהיותהיפו,הממשלתי

מלריה.המוות:סיבת
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עולהממנוהבריאות,משרדשל00305מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.6
והובאהממלריהכתוצאהנפטרההעין",מ״ראששם"בלי"יתומהכי

אביב.בתללקבורה

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.7
הדסה""דגיאניהחוליםבביתנפטרההעין",מ״ראששם"בלי"יתומה
8/10/49תש״יבתשריט״וביוםלקבורהוהובאהחודשים18בתבהיותה
.35מספרקבר,5שורה,1אזורשאולקרייתהעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

סלחובניהיחיאבתנעמיכיסבירותשלגבוההברמהעולהלעילהמידעמן
יפו,דגיאניהחוליםבבית6/10/49ביוםממלריהכתוצאהנפטרה)צדוק(,
לארץ.עלייתהלאחרשבועותכשלושהוזאתחודשים,18כבתבהיותה

,1באזורשאולקרייתהעלמיןבבית8/10/49ביוםלקבורההובאהנעמי
.35מספרקבר,5שורה

הערות:

אתהאבמסר2/4/67מיוםמינקובסקיבהלולועדתחוקריבפניבעדותו
בתנעמהובהםילדיועםיחדלארץעלה17/9/49ביוםהבאים:הפרטים
הקטנהבעיקרחלשיםמאודהיינו"כולנובפרדסיה.ושוכנובערך"ה״שלוש

וחלשה...".רזהמאדהיתהנעמה

משסייםהיא.אףלהתרחץנשלחהנעמהואילולהתרחץהאבהלךהחיטוי,לאחר
מהמרתףחזרתיקצרזמןו"כעבורנעמהאתהשאירבולמבנהשבלהתרחץהאב

שליבעינייםטובראיתילא...ילדותשלושרקשםונשארומקוםלאותו
היאהאםבדיוקידעתילאאבלמהשלושה...אחתולקחתיוקורעיפותמרוב
כאב".מרובבעינייםטובראיתיולאהיותלא,אושלי

שלקחהילדהכיאנשיםעליוצעקועמו,הילדותאחתאתהאבשלקחלאחרמיד
החוליםבביתלחפשהלושהציעהמחנהלמנהלוהלךהחזירהוהואבתואיננה
ליד.ביתאיבמחנהלילדים
נעמהאתבמקוםאחרתילדהבטעותלקחשהאבלאחרכימורים,הוועדהממצאי
בביתנעמהשלגילהאתהתואםבגילמאם,יתומהשםללאילדהנמצאה
נעמה.היאזוילדהכיהגבוהההסבירותמכאןליד.ביתהחולים

למחנהנעמהשלמותהעלדיווחיפודגיאניהחוליםביתברורה,לאמסיבה
הןהעין,ראשמחנהכתושבתרישומהומכאןלידביתלמחנהולאהעיןראש

שאול.קרייתהעלמיןבביתהקבורהברישומיוהןהבריאותלמשרדבדיווח
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
)סלח(.צדוקנעמישלת.ז.הוועדהבידיאין

.3069350צדוק)חיים(יחיאסלחשלת.ז.מספר
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עומסיושודיהסעידבתרחלהנדון:
230/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהצנעני,אורהשלבכתבעדותפיעל
.1949בשנתמתימן

כשישהשהתהשםהתינוקותלביתונלקחההעיןראשבמחנהנולדהרחל
כשבאוהימיםבאחדיום.יוםאמהאותהביקרהזותקופהבמהלךחודשים.
צריכהרחלכינמסרלהוריםעינה.עלתחבושתלרחלשישראולבקרההוריה
התינוקות.לביתתוחזרימיםמספרובעודילדיםרופאאצלבדיקהלעבור

לקבורה.כברוהובאהנפטרהרחלכיהמחנהמנהללהםהודיעכשבועלאחר

אתהמאשרמסמךכלקיבלולאוכןקברחלקתאוגופהראולאההורים
פטירתה.

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

ושודיהיחיא"סעידלפיה(,53121)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
9/11/49"כיצויןכן.20/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושניאומיסי"

".17/7/50ביום"נפטרההיאכיצויןובנוסףרחל",בשםילדנולד

עולהממנו326מסיכרטיסרישוםבולמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
כן.20/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושניעומסיושודיהיחיאסעידכי ביוםנפטרה3/10/49ביוםבמחנהנולדה"רחלכיההערותבסעיףצוין

17/7/50."

מעידבת"רחללפיוהשומר,תלהחוליםביתשלרפואיתיקןהוועדהבידי.3
ביוםונפטרהחודשייםבתבהיותהאושפזההעיןראשהעוליםמביתיחיא"
27/11.

,בילינסוןהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןהוועדהבידי.4
ביוםהשומרתלהחוליםבביתנפטרהיחיא"סעידבת"רחלכיעולהממנו

14:30בשעה28/11ביוםנותחהוגופתהחודשיים,בתבהיותה27/11
ריאות.דלקתעקבנפטרהכיונמצא

מראשיחיא"מעידבת"רחללפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.5
חודשיים.בתבהיותה,5מספרהחוליםבבית27/11/49ביוםנפטרההעין

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
27/11/49ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהיחיא"סעידבת"רחלכי

חודשיים.בתבהיותה,5מספרהחוליםבבית
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

1019



כימצויןובההעין,ראשהעוליםביתשללקבורההפניהאיתרההוועדה.7
מסתמכיםואנחנויעקב...בבארמתהבתהכילההודיעוהאםדברי"לפי
אתלסדרמבקשיםכיצויןכןחודשים".2לפניהיהוזההאםדבריעל

כרטיסמספרחודשיםעשרהבתעומיסייחיאמעידבתרחלשלקבורתה
326.

העוליםממחנהיחיא-רחלסעידבתלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.8
והובאהחודשיים,בתבהיותה5מספרהחוליםבביתנפטרההעיןראש

.1/12/49ביוםלקבורה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

רחלכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.9
ייביוםלקבורהוהובאהחודשייםבתבהיותהנפטרהסעידבתיחיא
.2מספרקבר,10שורהב',ילדותבחלקת1/12/49תש״יבכסלו

הועדה:מסקנות

ביוםנפטרהמעידושודיהמעידבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים.בתבהיותההשומרתל(5מספרהחולים)בבית27/11/49

בי,ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית1/12/49ביוםלקבורההובאהרחל
.2מספרקבר,10שורה

מאוחרמדיווחנובעלמחנההכניסהוביומןהעולהבתעודתהפטירהתאריך
שםהפטירהתאריךעלהרישוםרחל.שלאמהידיעלהמחנהלהנהלתשניתן החולים.ביתמסמכיעללהסתמךויששגויהינו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
רחל.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.060406)ז״ל(סעידהאבשלת.ז.מספר
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ההורים(יריעלשדווחוכפיבת(2פרטישםללאבן(1הנדון:
רהרי)שרה(וזהרהיחיאבניכולם-מנחם(3פרטישםללא

232/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקות,אםדהרי,זהרהגבישלעדותהפיעל
להשתכןעברהמכןולאחראיהעיןראשבמחנהתחילהושוכנה1949בשנת

תקווה.שבפתחבשעריה

ימיםשישהבמשךהרופא.אסףהחוליםבביתבןהאםילדה,1950שנתבמהלך
בנהכילהנאמרלהיניקו,האםמשביקשההיוםלמחרתאמו.אותוהיניקה

אליה.יובאלאולכןבצהבתחלה

אליהיוחזרהואיבריאשבנהשברגעלהונאמרהחוליםמביתשוחררההאם
נאמרובהגיעםהחוליםלביתההוריםחזרומכן,לאחרימיםשלושהלמחנה.

ונקבר.נפטרבנםכילהם

בנם.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

בילינסוןהחוליםבבית-מנחם-שניבןהאםילדה,1951שנתבמהלך
ולהקיאלשלשלמנחםהחלהלידהלאחרשבועלביתה.ושוחררהתקווה,שבפתח
אותוראואךלבקרו,באוההוריםבילינסון.החוליםלביתאותולקחהוהאם

.לחלוןמבעדרק

נכחוההוריםנפטר.כילהםנאמרמנחם,אתלבקרמשבאומכן,לאחרכחודש
בטוחיםאינםהםגופתואתראוולאהיותאךסגולה,העלמיןבביתבקבורתו

לזהותו.באשר
,4/2/53ביום

האםרבקה.ביתהחוליםבביתובתבןתאומיםהאםילדה
סובליםהתאומיםכילהנאמרהיוםלמחרתימים.כארבעהאותםהיניקה
דם.למנתזקוקיםהםוכימצהבת

לבנםהדםמנתאתלתתמעדיפיםהםלמינשאלווההוריםדם.תרמההאםאחות
כילהםנאמרמהזמןלאחרהדם.תרומתתינתןשלבןביקשוהאבלבתםאו

להם.הוחזרבנםואילונפטרהבתם

בתם.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

פרטי(:שםוללאהראשוןהבןלגבי-החקירהממצאי

דהריושרהליחיאלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
כיצויןכן.צריפיןהחוליםבבית25/3/51ב'באדרט״זביוםבןנולד

יהודה.מחנהידעלשעריהבשיכוןהתגוררההמשפחה

הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.2
מחנהידעלשעריההעוליםמשיכוןדהריויחיאלשרהכיעולהממנו

.29/3/51ביוםונפטר25/3/51ביוםבןנולדיהודה,
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צריפיןהממשלתיהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
ידעלשעריהמעברמחנהמשכוןשדה"דהרי"בןלפיוהרופא(,)אסף
.29/3/51ביוםונפטר25/3/51ביוםנולדיהודה,מחנה

משיכוןדהרי""בןלפיו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
בבית25/3/51ב'באדרט״זביוםנפטריהודה,מחנהידעלשעריהמחנה

יום.בןבהיותוצריפין,החולים
שרה"דהרישל"בןלפיוהמוות,שלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.5

ביוםנותחהוגופתוימיםארבעהבןבהיותוצריפיןהחוליםבביתנפטר
29/3/51.

פרטי(:שםוללאהראשוןהבןלגבי-הוועדהמסקנות

ביוםנפטרדהרי,וזהרהיחיאשלכנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.ארבעהבןבהיותוהרופא(,)אסףצריפיןהחוליםבבית29/3/51
הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאנפלבהיותו

שלפטירתומועדלגביכקובעתהמקוריתהפטירההודעתעלמסתמכתהוועדה
התינוק.
ידי■עלשדווחכפימינהפי)עלפרטי(שםוללאהבתלגבי-החקירהממצאי

ההורים(:

דהריוזהרהליחיאלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
ולשנישלוםהאחד)שםזכרממיןתינוקותשנינולדו,28צריףמשעריה

.4/3/53תשי״גבאדרי״זביוםשם(ניתןלא

מצויניםעליובילינסון,החולים

צהבתבגללתקוהפתחהיולדות תאומיםלידתבריאים...כעתילדים

רצוןמשביעבמצבנשלחאשפוזימי

ביתשלחולהגיליוןאיתרההוועדה.2
.30/3/53ו-9/3/53תאריכיםשני

מבית"נשלחצויין:החולהבגיליון
3חמישית...לידההאםאצלקשה...
ימים".5בגילמתראשוןתאום
22"כי:השניהתאוםלגבינרשםכן

הביתה".

בת(:ולאופרטי(שםוללאהבזלגבי-הוועדהמסלנות

כתוצאהנפטרדהרי,וזהרהיחיאשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימיםחמישהבןבהיותובילינסון,החוליםבבית9/3/53ביוםמצהבת (.30/3/53ביוםהחוליםמביתשוחררהתאוםאחיו)ואילו
החולה.בגיליוןהרשומיםהמועדיםשנילגביההסברמכאן

הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאנפלבהיותו

הוועדהשמצאההמסמכיםשמןהריבת,פטירתעלדיווחושההוריםאףעל
זכר.ממיןבתינוקשמדוברעולה
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מנחם:לגבי-החקירהממצאי

דהרימנחםלפיובילינסון,החוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.1
.12/9/54ביוםונפטר31/8/54ביוםאושפז,30מספרמשעריה

לסתימתחשדבגללנפטרוחציחודשייםבן"תינוקצוין:בגיליון
הבטן.תפיחותנמשכההבאים,בימיםהתרבווהקאותשלשוליםמעיים...

ההתיבשותמצב,39עלהוהחום..יותר,עודהמצבהורעהשניבשבוע
הופיעוהשניהשבועבהתחלתהריאות.בשתינשמעדלקתיממצאהחמיר...
לשהותו13ה-ביוםנפטרהתינוקהעיניים...בקרניתקשותהפרעות

במחלקה..."

ממנהבילינסון,החוליםביתשלגופהנתיחתעלפרטיכלאיתרההוועדה.2
13/9/54ביוםנותחהוגופתו12/9/54ביוםנפטרדהרימנחםכיעולה
.9:00בשעה

ריאות.ודלקתבמעייםפגיעותבמוח,פגיעותהאבחנה:

בןמנחם"ילדלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
באלולט״זביוםשחלגיביוםלקבורההובא,30משעריהדהרי"יחיא
.22מספרקברמ״א,שורהב',ילדיםבחלקת14/9/54תשי״ד

מנחם:לגבי-הוועדהמסקנות

כתוצאהנפטרדהרי,וזהרהיחיאבןמנחםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
,בילינסוןהחוליםבבית12/9/54ביוםריאותודלקתבמעייםבמוחמפגיעות וחצי.חודשייםכבןבהיותו

קברמ״א,שורהב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבביתלקבורההובאמנחם
.14/9/54ביום22מספר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

'לוקדמי,יעקב
פט)דימ'(1 הוועדהיו״ר

העתק:
התינוקות.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.041364555דהרייחיאהאבשלת.ז.מספר

.04136456דהריזהרה/שרההאםשלת.ז.מספר
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שאערוגמריחיאבןפרטי(שם)ללאהנדון:
233/96מספרתיק

התלונה:פרטי

1949בשנתארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמושאערגמרשלעדותהפיעל
שמונה.בקרייתלהתגוררעברווהם

החוליםלביתבאמבולנסופונתהללדתשאערגביכרעהשנהאותהבמהלך
מכןולאחרשעתייםבמשךבעגלהלידההושארהתינוקבנה.נולדשםבטבריה

בנה.אתיותרראתהלאומאזאחרלחדרהועברההיא

החוליםמביתבכירהאחותבנה.אתתקבלשכשתשתחררלהנאמרהחוליםבבית
לים".והושלךנפטר,"שבנהלהואמרההחוליםביתלגגאותההעלתה

קודמות.לוועדותנמסרהלאזועדות

החקירה:ממצאי

(,66634)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדמספרגיליוןאיתרההוועדה.1 .12/9/49ביוםמשפחתועםארצהעלהשאעריחיאלפיו

בוומהרשוםטבריה,הבריאותמשרדשללידותפנקסהוועדהאיתרהכן.2
החוליםבבית,2/8/50ביוםנולדשער"גימר"שלהתינוקכיעולה

בטבריה.הסקוטי

המעידרישוםובוטבריה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
ביוםימיםשלושהבןבהיותונפטרשער"וזכריה"גימדבןהתינוקכי

במוח.מדימוםכתוצאהבטבריההסקוטיהחוליםבבית,5/8/50

יחיא.בןבמקוםזכריהבןכתינוקמצויןהתינוקשלשמו

הוועדה:מסקנות

בהיותונפטרשאערוגמריחיאבןהתינוקכיעולהלעילהמפורטהמידעמן
מדימוםכתוצאה5/8/50ביוםבטבריההסקוטיהחוליםבביתימיםשלושהבן

במוח.

הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

הואשהזיהויהריזכריה,שלכבנוהתינוקמופיעהפטירותשבפנקסאףעל
תימן.עוליאצלמקביליםשמותהםויחיאשזכריהכיווןודאי,

1025



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ד־־י

אלוף)מיל*(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהימי(
ועדהחברועדהחברת

התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון
.03066635שאערגמרהאםשלת.ז.מספר

שופט)דקרמי,יעקב הוועדהיו״ר

הפניםמשרדהעתק:
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חלהותמניהאהרוןבניואברהים)שלמה(סלימן-ילדים2הנדון:
234/96מספרתיק

התלונה:פרטי

אחיושנינעלמוהילדים,אחי)לוי(,חלהיחיאמרשלעדותופיעל
ואילושניםתשעבןהיהאברהיםשבעדן.חאשדבמחנהוסלימןאברהים
שנים.שמונהבןהיהסלימן

זמןהילדים.לביתונלקחומהוריהםהילדיםהופרדוהאשד,למחנההגיעםעם
מאוחריגיעובניהםשניכילהםונאמרארצהההוריםעלומכן,לאחרקצר עקבותיהם.נעלמושמאזאלאיותר,

עללהצביעהיכוליםממצאיםלכלהגיעהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
וסלימן.אברהיםשלגורלם

החקירה:ממצאי

אברהיםאחרהחיפושאתשמתעדתמתכתובתקטענמצאהגיוינטבארכיון
העלהלאזהחיפוש.1957לשנתעד1953שנתמסוףהחלשנערךוסלימן,

התמותהוברשימותבארכיוניםמקיפותבדיקותערכוהוועדהחוקרידבר.
הצליחולאאךשבעדן,האשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדותהשונות
וסלימן.אברהיםשלבגורלםעלהמהלברר

הוועדה:מסקנת
כניוסלימןאברהיםשלגורלםעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

האשד.ממחנהשנעדרוחלהותמניהאהרון

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.04162426-3)ז״ל(חלהתמניההאם:שלת.ז.
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רדיעושושנהשלמהבוזסעידההנדון:
235/96מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץמתימןהמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהכהן,ציונהשלעדותהפיעל
עתלית.במחנהושוכנה1949בשנת

בתשהיתהסעידה,חשהלארץהגעתםלאחרקצרזמן
ונשלחהברעוחצי,ישנה

וישבשבילהמתאיםטיפוללהםשאיןהחליטושםשבמחנה.התינוקותלבית
רמב״ם.החוליםבביתלאישפוזלהעבירה

לבקרההוריהנסעוימיםמספרוכעבוררמב״ם,החוליםבביתאושפזהסעידה
שעשובירורולאחראותהראולאהשלישיבביקורםחלון.דרךאותהוראו

והובאה־לקבורה.נפטרהשסעידהלהםנמסרהחוליםביתבמשרד

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

.1949באוגוסטלארץעלתההמשפחהכיעולההפניםמשרדרישומיפיעל.1

סולימןסעידהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
וחצי.שנהבתבהיותה1/9/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםמבית
רעלת.המוות:סיבת

"סעידהכיעולהממנוהבריאותמשרדשלפטירותפנלוסאיתרההוועדה.3
וחצי.שנהבתבהיותה1/9/49ביוםנפטרהעתליתעוליםמביתסולימן"

רעלת.המוות:סיבת

סולומוןסעידהכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
ביוםונקברה,1/9/49תשייט,באלולז'ביוםנפטרהעתליתהעוליםמבית
שבמקום.התינוקותבחלקת,2/9/49תשייט,באלולח'

הוועדה:מסלנות

ביוםנפטרהרדיעושושנהשלמהבתסעידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מרעלת.כתוצאהוחצי,שנהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית1/9/49

שבמקום.התינוקותבחלקתדודבמחנה2/9/49ביוםלקבורההובאהסעידה

שםפישעלהריהשונים,ברישומיםסעידהשלמשפחתהשםצויןשלאאףעל
ודאי.הואהזיהוי-מגוריהומקוםלשמההסמוךאביה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

סעידה.שלת.ז. .0045117שלמה- 0893276שושנה-

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

האבשלת.ז.מספר
האםשלת.ז.מספר
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וסיערוחממהשלוםבןציוןהנדון:
236/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצהעלתההיאכיעולההתינוק,אםערוסי,חממההגב'שלמעדותה
ושוכנההשבועותשלושתבןוציוןהשנתייםבתשמעהבתהעםיחד1949בשנת
שמר.עיןבמחנה

האם.עלייתלאחרחודשיםכשלושהעלההמשפחהאב

שםשבמחנה,התינוקותלביתציוןהועברלמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
אתלבקרהאםהגיעההמילה,בריתלאחרמספרימיםמילה.בריתלונערכה משהגיעהחנה.בפרדסהחוליםלביתהועברהואכילהנאמרשםאךציון,

חיפה,החוליםלביתהועברבנהכילהנאמרחנה,בפרדסהחוליםלביתהאם
בתוהו.עלובנהעקבותאתלאתרהאםמאמציאך

ניתןלאכיקבעואשרושלגי,בהלול-מינקובסקילוועדותנמסרהעדות
ציון.שללגורלובאשרלממצאיםלהגיע
וכיבעדןנולדבנהכי.עולהומדבריההאםעםשוחחוהוועדהחוקרי

קומתוחומעליובנהשלשמורשוםהיהאבד,שכנראהבדףהעולה,בתעודת
אדום.

בטרםשמרעיןמחנהשלהתינוקותלביתנלקחבנהכיהאם,הוסיפהכן
מילה.בריתלבנהלערוךישכילאםנאמרימיםחודשכעבורנימול.

ערומי.סאלםציוןהשםלויינתןכיביקשהואףהסכימההאם
החקירה:ממצאי

חיים"חממהכיעולהממנה.64983מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
.12/10/1949ביוםארצהעלתהארוסי"

שלקרוביםלחיפושהמחלקהשללארץכניסהרישוםאיתרההוועדה.2
תעודתנושאתארוסי"חיים"חממהכיעולה,ממנוהיהודית,הסוכנות

הבתשלשמהמופיעכן.12/10/49ביוםארצהעלתה,64983מספרעולה
ארצה.עלייתהעםשנתייםבתהיתהכיומצויןשמעה

המלאשמוכיעולההפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומבירור.3
ביוםארצהעלההואוכיערוסיאברהםסלםהואהמשפחהאבישל

14/12/49.

הגב'ידיעלשנערכהאשפוזלמוסדותשנשלחוילדיםרשימתהוועדהבידי.4
העולים,במחנותהחוליםבתיעלארציתראשיתמפקחתגולדפרב,אהובה
.64983מספרעולהתעודתנושאערוסי"סלםבן"ציוןכיעולהממנה

.10/10/49ביוםחנהפרדסהחוליםלביתשמרמעיןנשלח

חיים"חממהכיעולהממנושמר,עיןמחנהשליומןאיתרההוועדה.5
שלושבתלמשפחהראשהינה.64983מספרעולהתעודתנושאתעדוסי"
מבניאחדואילוזריקהקיבלוהמשפחהמבנישנייםכינרשם,כןנפשות.
חולים.בביתשוהההמשפחה
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רישוםובוחנהפרדסהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
המשפחהבשםרד!המופיעגיל,אופרטישםציוןללאלילדהמתייחס חנהפרדסהעלמיןבבית28/10/49ביוםלקבורההובאאשר"אברהם",
.21מקום,4שורהב',בחלקה

הוועדה:מסקנות

ערוסי,וחממהשלוםבןציוןכינמוכהבסבירותעולהלעילהמידעמן
ביוםנפטרושםארצהעלייתולמועדבסמוךחנהבפרדסהחוליםלביתהועבר

לכך.בסמוךאו28/10/49

אםלו,ניתןשםאיזהברורלאשלו,המילהלבריתבסמוךנעלםוציוןמאחר
ביתשלהקבורהביומןנרשםפרטישםבאיןכיסבירותקיימתכןועלבכלל,
סבו.שםשהואכ״אברהם"חנהפרדסהעלמין

ביוםחנהלפרדסשמרמעיןנשלחשציוןהריגולדפרב,אהובהרשימתפיעל
כיספקלוועדהאיןארצה.האםעלייתלפנייומייםכביכול,10/10/49

השםהעולה,תעודתמספרעלבהסתמךוזאתהתאריךברישוםבטעותמדובר
אחרים.ונתוניםוהמדויקהמלא

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

ציון.
04108238-8.

שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
ערוסיחממההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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יחיאורחלגיסיםבןשמואלהנדון:
237/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותשטרנברג,פרידהגבישלעדותהפיעל
ים.בבתכךואחרחנהבפרדסתחילהשוכנההמשפחה.1949בשנתממצרים

משילשוליםשמואלסבלחודשיםשישהבןבהיותו.1952ביולינולדשמואל
האבכשהגיעמכןלאחרימיםשלושהצהלון.החוליםלביתאותוהפנהורופא
והובאנפטרבנוכילוומסרלהיכנסלולתתסירבהשוערהחולים,לבית
לקבורה.כבר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

יחיא.שמואלשלשמועלגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהלימים
חח?ירה:ממצאי

נסיםבןשמואללפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
ליולדותהחוליםבבית7/7/52תשי״בבתמוזי״דביוםנולדיחיאורחל

ים.בת40עמידרבשכונתהתגוררהמשפחתוכיצויןכןביפו.וילדים

"יחיאכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
תשי״גבכסלוט״זביוםנפטרים,בת40/2עמידרמשכונתשמואל"
חודשים.שישהבןבהיותוביפו,צהלוןהחוליםבבית4/12/52

הלב.שרירדלקתהמוות:סיבת

שמואללפיושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
בכסלוט״זביוםלקבורהוהובאחודשיםשישהבןבהיותונפטריחיא
.15מספרקבר,1שורהגי,חלקה,4אזורזי,בגוש4/12/52תשי״ג

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטריחיאורחלגיסיםבןשמואלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותו)דגיאני(,ביפוצהלוןהחוליםבבית4/12/52ביוםהלבבשריר
חודשים.שישה

קבר,1שורהגי,חלקה,4אזורזי,בגושביוםבולקבורההובאשמואל
.15מספר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.051548212יחיאשמואלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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נהריוחממהעמוןסאלםבניוציוןמלכההנדון:
238/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןהמשפחהעלתההתינוקות,שלאחיהםנחרי,שלוםמרשלעדותופיעל
בירושלים.תלפיותבמעברתוהתגוררה,1949בשנת

התגוררהשהמשפחהבעת,1951בשנתבירושליםזיוהחוליםבביתנולדהמלכה
החוליםבביתנשארהומלכההאםשוחררהשבועייםכעבורתלפיות.במעברת

החולים.מביתמלכהשוחררהזותקופהבתוםוחצי,חודשעוד

למרפאהבהגיעםחיסון.לקבלמלכהאתהאםלקחהחודשיםחמישהבתבהיותה
החוליםלביתנלקחהמלכההחולים.בביתלאשפוזזקוקהמלכהכילאםנמסר
אמה.אותהביקרהשםזיו

באותוטוב.נראתהומלכהבבוקרהחוליםבביתלבקרההאםבאההימיםבאחד
לאםניגשואנשיםושניתלפיותלמעברתאמבולנסהגיעהצהרייםבשעותיום

נפטרה.מלכהכילהוהודיעו

אחים.בקברלקבורההובאהכברמלכהכילוונמסרהחוליםלביתהגיעהאב
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

נמסרהיוולדועםבירושלים.זיוהחוליםבבית11/2/53ביוםנולדציון
דחוף.ניתוחלעבורועליובראשוגידוללציוןכילהורים

בהגיעםלמחרתהניתוח.ביצועעלההוריםהוחתמומכןלאחרוחציכחודש
הניתוח.באמצענפטרציוןכילהםנמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

מלכה:לגבי-החקירהממצאי

עמרןסאלםבתמלכהכיעולהממנהלידה,רישוםתעודתאיתרההוועדה.1
התגוררהמשפחתה.2/5/51תשי״אבניסןכ״וביוםנולדהנהריוחממה
שבירושלים.תלפיותבמעברת

מלכהלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
תשי״ב,בתשריז'ביוםנפטרהירושליםתלפיותמעברממחנהנהרי

שנה.בתבהיותהירושלים,הדסההחוליםבבית,6/10/51

ריאות.ודלקתמעייםדלקתתזונה,תתהמוות:סיבות

עולהממנהירושלים""קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרהתלפיותמעברממחנהוחממהסלםבתנהרימלכההתינוקתכי
ח'ביוםלקבורההובאהמלכההדסה.החוליםבביתתשי״בבתשריו'

.1:15בשעהתשי״בבתשרי
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מלכה:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרהגהריוחממהעמרןסאלםבתמלכהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן כבתבהיותהירושליםהדסההחוליםבבית7/10/51ל-6/10/51הימיםבין
חודשים.שישה

.8/10/51ביוםלקבורההובאהמלכה

ציון:לגבי-החכירהממצאי
וחממהסאלםבןציוןכיעולהממנולידה,רישוםתעודתהוועדהבידי.1 הדסההחוליםבבית,11/2/53תשי״ג,בשבטכ״וביוםנולדגהרי

ירושלים.

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 החוליםבבית11/8/53ביוםנפטרירושליםתלפיותממעברתנהריציון
חודשים.שישהבןבהיותוירושלים,הדסה
אנטריטיס.וגסטרוקשהתזונהתתהתיכונה,באוזןזיהוםהמוות:סיבת

ציוןלפיוהדסה,החוליםמביתגופהנתיחתעלפרטוקולאיתרההוועדה.3
כבןהיהציון,22:00בשעה11/8/53ביוםנפטרבמקור()כךלהרי

ואובחן9:30בשעה12/8/53ביוםלמחרתנותחהגופתוחודשים.ארבעה בריאות.פגיעהוכןובמעייםבמעימרוביםדםמשטפיכתוצאהנפטרכי

ציון:לגבי-הוועדהמסקנות
ביוםנפטרנהריוחממהסאלםבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

חודשים.שישהבןבהיותוירושלים,הדסההחוליםבבית11/8/53

אותר.לאקבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.050471804מלכהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.5173431ציוןשלת.ז.מספר
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יצחקומרסליצחקבןאברהםהנדון:
243/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותטחן,אריאלהגבישלעדותהפיעל
המשפחהשנה.חציבןבהיותואברהםעםיחד1950שנתבאוגוסטמעירק
הכרמל.בטירתולבסוףחנהבפרדסמכןולאחרהעלייהבשערתחילהשוכנה

גבוהמחוםאברהםסבלחודשים,עשרהבןבהיותושנה,באותהדצמברבחודש
מכןלאחריומייםרמב״ם.החוליםלביתאותולקחווהוריוריאותודלקת

נלקחוההוריםנפטר.אברהםכילהםנאמרהחולים,לביתההוריםכשהגיעו
כלללאקברחלקתעלבפניהםוהצביעוסמירשבכפרהישןהעלמיןלבית

שילוט.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
בןבהיותו,21/12/50ביוםנפטר,189אוהלטירהממעברתיצחקאברהם
חודשים.שבעה

פוליו.המוות:סיבת
יצחקאברהם

בבית21/12/50
לפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2

תשי״אבטבתי"בביוםנפטר,189אוהלטירהממעברת
חודשים.תשעהבןבהיותובחיפה,החולים

פוליו.המוות:סיבת
לפיובחיפה,דודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3

לקבורהוהובאחודשיםתשעהבןבהיותונפטרמטירה,אברהם""יצחק
במקום.התינוקותבחלקת

הוועדה:מסקנות

נפטריצחק,ומרסליצחקבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבעהכבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית21/12/50ביוםמפוליוכתוצאה
חודשים.

דוד.מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקתלקבורההובאאברהם

קבריעלמצבותמקימהואיננהבלבדזמניסימוןקובעתקדישאחברה
הנפטרים.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

.4369498יצחקאברהםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כולניסעידבןסלימןהנדון:
248/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,של•אחיוגיאת,יוסףמרשלעדותופיעל
טוב.הרנוחםבכפרושוכנהסלימןעםיחדמתימן

באוהלאחיועםושיחקוחצישניםשלושכבןהיהשסלימןבעתהימיםבאחד
בירושלים.חוליםביקורהחוליםלביתבאמבולנסונלקחברגלוכאבחש

בביתאתונשארואליושהתלוווההוריםבאמבולנסלהכחילהתחילסלימן
סלימןכילהםנמסרבבוקרלמחרתהלילה.אותוכלחוליםביקורהחולים
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החלירה:ממצאי

(,870/50)מספרירושליםהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 ביוםנפטרירושליםפרוזדורטובמהרחולני"מעידסלימן"יחיהלפיו
שנתיים.בןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית29/9/50

מנפילה.כתוצאהפנימידימוםהמוות:סיבת

הילדכיעולהממנהירושלים","קהלתשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.2
בתשריי״חביוםנפטרטובהרהעוליםמביתחולנימעידסלימןיחיה
המוותסיבתשנתיים.בןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבביתתשי״א אימו".מידי"נפל
העלמיןבבית2/10/50תשי״אבתשריכ״אביוםלקבורההובאסלימן
.870/724מספרממשלתיקבורהרישיוןצויןכןבאדר.שיחי

הועדה:מסקנות

ביוםנפטרכולניסעידבןסלימןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
פנימימדימוםשנתייםבןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית29/9/50
מנפילה.כתוצאה

באדר.שיחיהעלמיןבביתבירושלים2/10/50ביוםלקבורההובאסלימן

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.041464777הילדשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יוסףוציפורהזכריהבןחייםהנדון:
249/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בנהנולדהתינוק,שלאמו)יוסף(,אמינוףציפורהגבישלעדותהפיעל
סבא.בכפרהחוליםבביתבארץ

ידיעלנבדקשםחולים,לתופתאמואותולקחהוחציחודשבןבהיותו
לביתלהעבירוישכןועלקלהריאותמדלקתסובלשהואואובחןרופא

החולים.

ימים.מספרבמשךאושפזשםבילינסוןהחוליםלביתחייםאתלקחההאם
הרופאביקשמכןלאחרימים■מספרחלון.דרךרקהאםאותוראתהזובתקופה

השתפר.ומצבועשתהוכךחיים,עבורדםשתתרוםמהאם

לביתדחוףבאופןלהגיענתבקשהובומברקהאםקיבלהמספרימיםכעבור
נפטר.שבנהלהונמסרהחוליםביתלמשרדהופנתהבהגיעה,החולים.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

עולהממנובילינסון,החוליםמביתמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.1 שישהבןבהיותוריאותדלקתעקב24/2/52ביוםאושפזיוסףחייםכי
ביוםנפטרוהואמצבוהורעלאשפוזוהרביעימהיוםהחלשבועות.
6/3/52.

מכפריוסףזכריהבןחייםלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.2
ביוםנפטר,24/2/52ביוםאושפזואשר,1952ינוארבחודששנולדסבא

בשתיריאותמדלקתכתוצאה19:15בשעהבילינסוןהחוליםבבית6/3/52
הריאות.

יוסףזכריהבןחייםלפיההמשפחה,שמסרהפטירהתעודתהוועדהבידי.3
בילינסון.החוליםבבית6/3/52תשי״בבאדרטיביוםנפטר

עולהממנותקווהפתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסגםהוועדהבידי.4
תקווה.בפתח6/3/52תשי״בבאדרט'ביוםנפטרחייםבןיוסףכי

בריאות.פגיעההמוות:סיבת

ביוםנפטריוסףחייםלפיוגופה,נתיחתפרוטוקולהוועדהבידי.5
חודשים.שלושהבןבהיותובילינסון,החוליםבבית19:00בשעה6/3/52
כתוצאהנפטרכיונמצא10:00בשעהגופתונותחה7/3/52ביום

מברונכופנאומוניה.

חייםיוסףכיעולהממנותקווה,מפתחקדישאחברהאישורהוועדהבידי.6
"איןלנפליםכיצויןכןסגולה.העלמיןבבית7/3/52ביוםנקבר
וקבורתו".הנפלשםדףעלרישוםרקמקברהרישום
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטריוסףוציפורהזכריהבןחייםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבןבהיותובילינסון,החוליםבבית6/3/52
תקווה.בפתחסגולההעלמיןבבית,7/3/52ביוםלקבורההובאחיים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
חיים.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0327435)יוסף(אמינוףציפורההאםשלת.ז.מספר
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חסרוצביהניסיםבןישראלהנדון:
252/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאביוחסר,נסיםמרשלעדותופיעל
בנתניה.להתגוררעברוומשםבחדרהושוכנה

משילשוליםסבלישראלבחדרה.החוליםבבית13/5/52ביוםנולדישראל
לביתו.נשלחמהזמןלאחריום.מדילהיניקובאההאםלפרדסיה.ונשלח

החוליםלביתונשלחמשילשוליםסבלשובחודשיםשישהבןבהיותו
לקבורהוהובאנפטרישראלכילמשפחהנמסרמכןלאחרשבועבילינסון.

תקווה.בפתח

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.1
בבית13/5/52ביוםנולדנתניהממעברתחסרוצביהגיסיםבןישראל
בחדרה.החולים

חסרנסיםבןישראלכיעולהממנהמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.2
14/1/53ביוםאושפז13/5/52ביוםנולד73ותיקיםשכוןמנתניה
בבוקר.שמונהבשעה20/1/53ביוםונפטר

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

נסיםבןישראללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בשבטד'ביוםונפטר13/5/52ביוםנולד73ותיקיםשיכוןמנתניהחסר

תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית,20/1/53תשיייג,

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ישראלכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בילינסוןהחוליםבביתנפטר73ותיקיםשיכוןמנתניהחסרנסיםבן

,22/1/53תשי״ג,בשבטויביוםלקבורהוהובאחודשיםשישהבןבהיותו

.5מספרקברל״ו,שורהב',ילדיםחלקתסגולההעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרחסרוצביהנסיםבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שמונהכבןבהיותותקווהפתחבילינסוןהחוליםבבית20/1/53

ב',ילדיםחלקתסגולההעלמיןבבית22/1/53ביוםלקבורההובאישראל
.5מספרקברל"ו,שורה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

.5131186ישראלשל

^4־^
שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
זהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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זמחדווכדיהאהרוןבתסעידההנדון: 253/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותירמיהו,אורליגבישלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחההשנה.בתסעידהעםיחד1952יוניבחודשמתימן
עלייה.שער

רמב״ם.החוליםלביתונלקחהסעידההתקררהלמחנה,הגיעםלאחרמהזמן
נמסראשפוזהלאחריומייםאותה.היניקהואףהחוליםבביתלבקרהבאההאם
נפטרה.סעידהכילאם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שלשמהעלאב״במסכתלקבלתוטופסגיוסצולדבריה,המשפחהקיבלהלימים
סעידה.

החקירה:ממצאי

(,830/52סידורי)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 ביוםנפטרההעלייה,שערהעוליםמביתאהרן"סעדה"מדמוןלפיו
חודשים.שבעהבתבהיותהבחיפה,החוליםבבית1/8/52

ואצידוסיס.מעייםדלקתריאות,דלקתהמוות:סיבת
ממנורמב״ם,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהפרטיכלאיתרההוועדה.2

מדלקתכתוצאהחודשיםשבעהבתבהיותהנפטרהמחדון""סעדהכיעולה
ואצידוסיס.מעיםדלקתריאות,

"מדמוןלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
.4/8/52ביוםלקבורההובאהעלייה,שערהעוליםמביתסעדה"

.830/52מספרקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

נפטרהמחדון,וכדיהאהרוןבתסעידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בחיפה,החוליםבבית1/8/52ביוםואצודוסיסמעייםדלקתריאות,מדלקת
חודשים.שבעהבתבהיותה

דוד.מחנההעלמיןבבית4/8/52ביוםלקבורההובאהסעידה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחבר
שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.7696174-7ןמחדוסעידהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)סוברי(צבריוסלמהסאלםבןסימןהנדון: 254/96מספרתיק
התלונה:פרטי

סימןעםארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיוצברי,שלוםשלעדותופיעל
.1949בשנתמתימן

למרפאתאותולקחווהוריווחוםמהתקררותסימןסבלשנהחציכבןבהיותו
לאחרשלושהיומייםהחולים.לביתאותוהפנתההמרפאהאחותחלב.טיפת
לקבורה.והובאנפטרסימןכילהםנאמרלמרפאהההוריםכשחזרומכן

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החוליםבביתנעלםבנהכיהאםציינהבהלול-מינקובסקיועדתלפניבעדות
שמר.עיןממחנהנעלםסימןכינמסרשלגיועדתבפנישבעדותבעודרמב״ם,

החקירה:ממצאי

סאלםבמקור()כךשמעוןלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.1949נובמברבחודשמשפחתועםארצהעלהסוברי

סימןכיעולהממנהב',שמרעיןהילדיםמביתהפניההוועדהבידי.2
החולים.בביתלאשפוזהופנהסוברייהודהסלאם

"סימןלפיוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
25/11/49ביוםאושפזב'שמרעיןהעוליםמביתסובר"יהודהסלם

תתשלבאבחנהלמחלקה"נשלחכיצויןכןחודשים.שלושהבןבהיותו
...ירודהיהתזונתימצבהחוליםלביתבכניסתומעיים.ודלקתתזונה

.27/11/49ביוםהינונפטר",התינוקבמחלקהלהיותויומייםאחר

סלםסימן"לפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
27/11/49ביוםהחוליםבביתנפטרשמרעיןהעוליםמביתיהודה"
חודשים.שלושהבןבהיותו

והתייבשות.דיסטרופיהריאות,דלקתהמוות:סיבת

ממנו(,1013/49)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתיהודה"סלם"סימןכיעולה

חודשים.שלושהבןבהיותו,27/11/49

ודיסטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

סימןכיעולהממנוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
והובאחודשיםשלושהבןבהיותונפטרשמרמעיןיהודהסלםסעיד

מספרצויןכןדוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת29/11/49ביוםלקבורה
.178/1013ממשלתיקבורהרישיון
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הוועדה:מסקנות

נפטר)סוברי(צבריוסלמהסאלםבןסימןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן סמוךחודשים,שלושהבןבהיותורמב-״ם,החוליםבבית27/11/49ביום
'לארץ.עלייתולמועד

מחנההעלמיןבביתהתינוקותבחלקת29/11/49ביוםלקבורההובאסימן
דוד.

שלמשפחתושםנרשםלאהקבורהובאישורהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקס המגורים,מקוםאביו,שםעםבהצלבהוזאתודאי,הזיהויזאתאףעלסימן,
הקבורה.רישיוןשלהסידורימספרעםוכןוהגיל,הפטירהתאריך

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.04146671סימןשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כחלוןולידיהעמוםבתתקווההנדון:
256/96מספרתיק

התלונה:פרטי

1953בשנתתקווהנולדההתינוקת,שלאמהכחלון,לידיהשלעדותהפיעל
לרחובות(.)קרובקובבהבמעברתהתגוררההמשפחהכאשר

שםסרפנד,החוליםלביתהאםידיעלנלקחהחודשיםעשרהבתבהיותה
ולאחרריקהתקווהשלמיטתהאתהאםמצאהלבקרהבהגיעהלמחרת,אושפזה. לקבורה.והובאהנפטרהשתקווהאחותלהמסרהבירור

פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

.29/11/53ביוםתקווהנולדההפניםמשרדרישומיפיעל.1

הרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףאיתרההוועדה.2 יום.באותוונפטרה21/5ביוםאושפזהכחלוןעמוםבתתקוהלפיו
מקובבהכחלוןתקוהכיעולהממנהמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.3

חודשים.שישהבתבהיותה,21/5ביוםנפטרה

מעיים.ודלקתדיזנטריההמוות:סיבת

בתתקוהלפיורמלה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
בבית21/5/54תשי״דבאיירי״חביוםנפטרהקוביבהמכפרכחלוןעמום

חודשים.שישהבתבהיותההרופא,אסףצריפיןהחולים

לפיוצריפין,החוליםביתשלהפתולוגיהמכוןשליומןאיתרההוועדה.5
.10:00בשעה21/5/54ביוםנותחהכחלוןתקוהשלגופתה

עולהממנולציון,בראשוןהעלמיןביתשלקבורהרשימתאיתרההוועדה.6 המקומי.הקברותבביתונקברה,21/5/54ביוםנפטרהכחלוןתקוהכי

הוועדה:מסקנות

נפטרהכחלוןולידיהעמוםבתתקווהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן חודשים.שישהבתבהיותהצריפין,הרופאאסףהחוליםבבית21/5/54ביום

לציון.בראשוןהעלמיןבביתיוםבאותונקברהתקווה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהקדמי,^זופט)דימ'(יעקב ועדהחברתהוועדהיו״ר

.052153590 תקוהשלת.ז.מספר-הרישום
העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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בורהורחלשמעוןבנותפרטי(שם)ללאתאומותהנדון:
257/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתהמשפחהעלתההתאומות,שלאחיהםאבירם,בנימיןמרשלעדותופיעל
ירושלים.שבפרוזדורכסלוןבמעברתושוכנה,1948

באזורליולדותהחוליםלביתהאםנלקחהלהיריונההתשיעיבחודשבהיותה
נמסרימיםארבעהלאחרובת.בןהעדולדבריתאומים,ילדהשםירושלים,

שוחררהזהבשלבטיפול.להמשךלהישארצריכיםהםוכיחוליםשילדיהלאם
נפטרו.שהתאומיםלהנמסרהחוליםלביתבהגיעהיומייםלאחרהביתה.האם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

לפיהירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה
ביוםנולדוירושליםפרוזדורמכסלוןבורהושמעוןרחלשלהתאומות
עלונקברוהחולים,בביתלהיריוןהשישיבחודשטבעיתבהפלה17/9/51
יהודה.הריהאזוריתהמועצהחשבון

הוועדה:מסקנות

נפטרובורהורחלשמעוןשלהתאומותכיבוודאותעולהלעילהמידע,מן
להיריון.השישיבחודשטבעיתמהפלהכתוצאה17/9/51ביום

לידה/פטירהרישוםמתקייםלאכיהתבררהוועדהחוקרישערכובבדיקה
ידיעלצויןבהקבורהבהזמנתמתקבללכךחיזוקבהפלות.שנולדולעוברים

בהפלהשמדוברלכךבהתייחסקבורהברישיוןצורךאיןכיקדישאחברה
השישי.בחודש

טועההעדובת,בן-תאומיםילדהשאמואבירםבנימיןמרטועןבעדותו
בתאומות.מדוברשכןבדבריו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

היילודותשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
,042023242שמעוןהאבשלת.ז.מספר
.042023259רחלהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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יחיאוחממהסלםבןרחמיםהנדון:
258/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיויחיא,עזרימרשלעדותופיעל
במושבלגורעברהומשםשמרבעיןשוכנההמשפחה.1949בשנתמתימן

עזריאל.
מדלקתרחמיםסבלשנהחציבןבהיותו.1951שנתבמהלךבארץנולדרחמים
כשבאואביב.בתלאסותאהחוליםלביתאותושלחההמושבואחותעיניים
דירהחוליםבביתאושפזרחמיםכילהםנמסרחודשכעבורלבקרוההורים
)איתנים(.עמאר
אוגופהראולאההוריםנפטר.רחמיםכילהוריםנמסרמכןלאחרמהזמן

קבר.חלקת

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

חלקתשלרישוםובובהלול-מינקובסקימועדתמסמךהמשפחהקיבלהלימים,
הקבר.אתמצאהלאהמשפחהאךרחמים,שלהקבר

התגוררהעתבאותהכיהאבמסרבהלול־מינקובסקיועדתחוקריבפניבעדות
יעבץ.בכפרהמשפחה

החקירה:ממצאי

משפחתועםארצהעלהיחיאסעידסלאםלפיהעולה,תעודתהוועדהבידי.1
.1/4/50ביוםמתימן

החוליםביתשלסיכום'מחלהוגיליוןחולהגיליוןהוועדהבידי.2
אושפז5צריףיעבץמכפרסלם"יחיא"רחמיםכיעולהמהםדג'אני,

"לפנינאמר:החולהבגיליוןחודשים.ארבעהבןבהיותו21/1/52ביום
איהרבה,משתעלמשבועייםבעיניים.ודלקתמשלשוליםסבלוחציחודש
שקט.

החוליםלביתהועבר3626/2/52ה-וביוםשחפתאובחנהבבדיקות
איתנים".

19/2/52מיוםדגיאניהחוליםמביתלאשפוזהפניהמכתבאיתרההוועדה.3
ארבעהבןרחמים""סלםהילדאתלאשפזבקשהובואיתנים,החוליםלבית

.24/2/52ביוםחודשים

לביתורדעיןחפרמחוזחוליםקופתרופאשלתשובהמכתבהוועדהבידי.4
עזריאלמכפריחיהסעידסלםבןרחמיםשלסבתולפיודגיאני,החולים
המשפחה.בניכלאצלקיימיםלמחלהסמניםוכימשחפת,כתוצאהנפטרה

שלסבתולפיואיתנים,החוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.5
"מתיחיאכיצויןכןמשחפת.נפטרהיחיה"סעידסלםבן"רחמים

".6:0017/3/52בשעהפתאומיבאופן
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ביוםנפטררחמים""סלםלפיהגופה,נתיחתשלפרוטוקולהוועדהבידי.6
ארבעהבןבהיותועמר,דירהממשלתיהחוליםבבית18:00בשעה17/3/52
נפטרכיונמצא,15:00בשעה3/52ב-נותחהגופתוכיצויןכןחודשים.
הכבד.וביניהםהפנימייםבאבריםשפגעהמשחפתכתוצאה

מונדתליעבץמכפרסלם""רחמיםלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.7
עמר(,)דיראיתניםריאהלחוליהחוליםבבית17/3/52ביוםנפטר חודשים.שלושהבןבהיותו

שחפת.המוות:סיבת

כיעולהממנוירושלים","קהלתקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.8
בןבהיותו,17/3/52תשי״ב,באדרכ'ביוםנפטרסלםרחמיםהתינוק
שבהרהעלמיןבביתלקבורההובארחמיםכיצויןכןחודשים.ארבעה

ילדים.חלקתי״ב,גושהמנוחות

סלםלפיהלמשפחה,הודעהובואיתניםהחוליםמביתמברקהוועדהבידי.9
.17/3/52ביוםנפטרחודשיםארבעהבןרחמים

מיוםריאהלחוליאיתניםהחוליםמביתרשמימכתבהוועדהבידי.10
נפטר26/2/52ביוםשאושפזרחמיםסלםלפיולמשפחה,המופנה30/3/52

.17/3/52ביום

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטריחיאוחממהסלםבןרחמיםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.כחציבןבהיותואיתניםהחוליםבבית17/3/52

חלקתי״ב,גושהמנוחותשבהרהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובארחמים
ילדים.

המסמכים.בכלמשפחתושםנרשםשלאאףעלרחמיםשלבזיהויוספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה
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)גמליאל(גימלותורכיהשמואלבןיוחנןהנדון:
259/96מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאחיוגמליאל,יוסימרשלעדותופיעל
באשקלון.שוכנוההורים.1948בשנתמתימן

והועברברעחשחודשיםתשעהבןבהיותו.1954שנתבמהלךנולדיוחנן
בירושלים.איתניםהחוליםלביתומשםברחובותקפלןהחוליםלבית

מסרובהגיעםבירושלים,איתניםהחוליםלביתלהגיעהודעהקיבלוההורים
לקבורה.והובאנפטרשיוחנןרופאלהם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

ייתשהלווונרשםהיותהקבורההזמנתבמסמךבעייתיותשישטוענתהמשפחה
מיוםהואהקבורהרישיוןכךאםמדוע,21/11/54ביוםהתקיימהבנם

22/11/54.

החקירה:ממצאי

שמואלבןיוחנןלפיוברחובותקפלןהחוליםמביתאישורהוועדהבידי.1 יום.11סה״ב,14/11/54עד3/11/54מיוםהחוליםבביתאושפזגימל
יוחנןכיעולהממנהאיתנים,החוליםביתשלכרטסתהעתקהוועדהבידי.2

14/11/54ביוםאושפז,12/2/54ביוםשנולדמאשקלוןגימאלשמואלבן
.21/11/54ביוםונפטר

בחשוןכ״הביוםנפטרגימאליוחנןלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.3
תשעהבןבהיותואיתנים,הממשלתיהחוליםבבית,21/11/54תשט״ו,
חודשים.

הילדלפיהירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.4
כ״הביוםונפטר12/2/54ביוםנולדממגדלגימילשמואלבןיוחנן
תשט״ו,בחשוןכ״הביוםונקבראיתנים,חוליםבביתתשט״ו,ןבחשו

המנוחות.בהר,5מסיקברט״ו,שורה,11חלקהאוגוש,21/11/54
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הוועדה:מסקנות

גימלותורכיהשמואלבןיוחנןכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
תשעהבןבהיותואיתנים,החוליםבבית21/11/54ביוםנפטר)גמליאל(
חודשים.

המנוחותבהר(23/11/54)תשט״ובחשוןכ״זביוםלקבורההובאיוחנן
.5מסיקברט"ו,בשורה

מועדלבין-22/11/54-הקבורהרישיוןתאריךביןסתירהאיןזאתלאור .23/11/54הלוויה

מושתתתבהיותהיסודהבטעות21/11/54ב-התקיימההלוויהכיההוריםטענת
הקבורה.הזמנתתאריךעל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.52122918יוחנןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)סודאי(סעדיוזהרהסאלםבתשמעההנדון: 260/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותחממה,חנההגב'שלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנהחודשיםשמונהבתבהיותהשמעהעםיחד1949בשנת
והאםשבמחנההתינוקותלביתשמעההועברהלמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
ביום.פעמיםשלושלהיניקהבאה

שמעהכינאמרלאםלאמבולנס.שמעהאתמכניסיםכיהאםראתההשבתותבאחת
ביתלמנהלהאםהלכהראשוןביוםשחלתה.כיווןהחוליםלביתנשלחה

בקרוב.אליהתשובוכיהחייםביןבתהכילהאמרוזההתינוקות

ושבהשעהחצילמשךשמעהאתראתהשםהשומרתלהחוליםלביתנסעההאם
שבהלנסיעה,כסףדילגייסהאםמשהצליחהמכןלאחרחודשיםארבעהלמחנה.
מאזבירושלים.למוסדנשלחהבתהכילהנאמרשםהשומרתלהחוליםלבית
עקבותיה.נעלמו

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

כיעולה.25/9/62מיוםבהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפניהאםמעדות
ילדיה:חמשת■עםיחד1949נובמברבחודשארצהעלתהסודאיזהרההאם:
שמספרההאםשלהעולהבתעודתנרשמוהםושמעה.אהרוןיונה,שלום,יוסף, .56616הינו

סבלהמכן,לאחרוחציחודשהתינוקות.לביתשמעהנלקחהלמחנה,הגיעםעם
חודשים,שבעהכעבורליטוינסקי.תלהחוליםלביתונלקחהמחוםשמעה
החולים.ביתביתןשלסגורלחלוןמבעדאותהוראתהשמעהאתהאםביקרה

הועברהשמעהכילהנאמרבשנית,האםכשביקרהמכןלאחרחודשיםמספר
לאאךבחיים,בתהכילהנאמרובמשרדלמחנהשבההאםידוע.לאלמקום
נמצאת.היאהיכןלהנאמר

21/3/67מיוםבהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפניהאםשמסרהנוספתמעדות
שמעהביניהםילדיהחמשתעם17/11/49ביוםארצהעלתהזהרההאםכיעולה

בי.שמרעיןהעוליםבביתשוכנההמשפחהשנה.בתשהייתה
היניקההאםמוסא".סעדי"שמעהבשםנרשמהשםהתינוקותלביתנשלחהשמעה
ונאמרבמיטתהשמעהאתמצאהלאבהגיעה,הימיםבאחדשבועות.במשךאותה

שבעהכעבוררקאךהמחנה,במשרדביררההאםאותה.לקחמיידועלאכילה
אףוהאםליטוינסקיתלהחוליםבביתשמעהלפיהתשובהקיבלהחודשים
במקום.אותהביקרה

שםליטוינסקי,תלהחוליםלביתבשניתהאםנסעהמכן,לאחרחודשיםארבעה
אתלבקריכלהלאהאםלדבריה,בירושלים.למוסדהועברהבתהכילה,נמסר
המשפחהמעברלאחרילדים.ארבעהבעודמטופלתוהיתהמאחרבירושליםשמעה
להנאמרהמחנהוממשרדהילדיםאחרחיפשהלאכיהאם,מסרהשמונהלקרית

שמונה.לקריתאליהתועברהילדהכי

הארון.אבןמוסאבתזהרההיה:נישואיהלפנישמהכיהאם,צינהכן
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רה:יהחלממצאי

"זהרההאם:לפיההמשפחה,שמסרה56616מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
כיצויןכןבי.שמרעיןהעוליםבביתשוכנוילדיהוחמשתמוסא"
בהגיעה.שנהבתהייתהשמעה

הנושאתסודאיסאלםבתשמעהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
עלתההיאכיצויןכן.1948ילידתהינה161699מספרזהותתעודת
.17/11/49ביוםארצה

שנשלחשמרעיןממחנהחוליםפנקסשלידבכתבהעתקהוועדהבידי.3
מספרעולהתעודתהנושאתצעטי"מוסא"שמעהלפיושונים,חוליםלבתי

ליטוינסקי.תלהחוליםבבית"26/11"ביוםאושפזה56616

השומר()תל5מספרהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.4
ממחנהזכרממיןסעדי"סימהל-״מוסההמתייחס.6972גיליוןמספר

זהבמסמךהמצויןהחוליםלביתהקבלהתאריךבי.שמרעיןהעולים
אשפוז.ימי22בתוםכלומר,19/12/49הפטירהויום26/11/49הינו

רישוםובוהשומרתלהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.5
אךברורבלתיידבכתבכתובהגיליון.6972/49חולהמספרלהמתייחס

התקבלהד',שמרעיןהעוליםמביתמוסה"שימה"סעדיכיממנועולה
לפתע,נפטרההטיפולולמרותהתייבשותובמצברפואיתהיסטוריהללא

חודשים.חמישהבתבהיותה

מעיים.ודלקתריאותמדלקתסבלהכינרשםכן

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
ביוםנפטרהשמר,עיןהעוליםמביתנקבהממיןסעדי"מוסה"שימהכי

חודשים.חמישהבתבהיותההשומר(,)תל5מספרהחוליםבבית19/12/49

מעיים.ודלקתריאותדלקתלב,דוםהמוות:סיבת

ממיןמוסה"שימה"סעידילפיו,03342מסיקבורהרישיוןהוועדהבידי.7
חמישהבתבהיותהלב,מדוםכתוצאהנפטרהשמר,עיןהעוליםמביתנקבה

חודשים.

שמחה"הילדהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.8
לקבורהוהובאהחודשיםחמישהבתבהיותהנפטרהשמר,מעיןסעדי"מוסה
ב',ילדותחלקתסגולההעלמיןבבית21/12/49תש״יבטבתא'ביום
.10מספרקבר,3שורה
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הוועדה:מסקנות

נפטרהסעדי,וזהרהסאלםבתשמעהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית19/12/49ביוםמעייםודלקתריאותדלקתלב,מדוםכתוצאה

ארצה.עלייתהלאחרכחודשחודשים,חמישהבתבהיותההשומר,תל

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית21/12/49ביוםלקבורההובאהשמעה
.10מספרקבר,3שורהבי,ילדות

מופיעשאכןכפימוסאסעדישמעהבשםנרשמהבתהכיבעדותה,ציינההאם
שלפנינו.המסמכיםבמרבית

ביומןמינהברישוםטעותשהולידהואפרטיכשםשמעהשלמשפחתהרישום
החולים.ביתקבלת

אחותהשללמספרעוקבשהינו,04161699הואשמעהשלהזהותתעודתמספר
.04161698שהינוחממהחנה

שמעה.שלבזיהויהספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

צר:

אלוף)מיל'(
ועדה

מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
חברועדהחברת הוועדהריו

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.04161699)סודאי(סעדיוזהרהסאלםבתשמעהשלת.ז.מספר
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)בר-כוכבא(זכריהומריםאהרוןבןסעדיההנדון:
262/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בןסעדיהעםהמשפחהשהתההתינוק,אםזכריה,מריםהגב'שלעדותהפיעל
ארצה.העלייהטרםשבתימןהאשדבמחנהוחציהשנתיים

המשפחהלאוהלהמחנהאחותנכנסהלמחנה,המשפחהכניסתלאחרמהזמן
סעדיהואתהאחותאתליוותההאםהתינוקות.לביתסעדיהאתלקחתודרשה
מהמקום.גורשהואזומספרמיטהלסעדיהנותניםכיראתההתינוקות,לבית

במקום.סעדיהאתמצאהלאהיום,למחרתהתינוקותלביתהאםמששבה

שלגורלואתלקבועהמאפשרממצאלכלהגיעהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
סעדיה.

החקירה:ממצאי

השוניםהתמותהוברישומיבארכיוניםמקיפותבדיקותערכוהוועדהחוקרי
לבררהצליחולאאךשבתימן,חאשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדים

סעדיה.שלבגורלועלהמה

הוועדה:מסקנות
אהרוןבןסעדיהשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

זכריה.ומרים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
זכריה.סעדיהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.145951-3זכריהאהרוןהאבשלת.ז.מספר

.145952זכריהמריםהאםשלת.ז.מספר
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סלימןומזל)שלמה(סלימןבתחביבההנדון:
263/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםשלמה,מזלשלעדותהפיעל
שמר.עיןהעוליםבמחנהושוכנה1949

מידשמר.בעיןהמשפחהבצריףחביבהאתהאםילדההעלייהלאחרמהזמן
טיפוללקבלתשבחדרההחוליםלביתוהתינוקתהאםהגיעוהלידהלאחר

רפואי.

להשגחהחביבהאתלמסורהאםהתבקשהשמר,עיןלמחנהובתההאםכשחזרו
פעמייםלהיניקהבאהוהאםהתינוקותלביתהועברהחביבההתינוקות.בבית
לביתמוכרלאאישהגיעהתינוקותלביתכניסתהלאחרימיםחודשביום.

נפטרה.חביבהכילהוריםומסרהמשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנויפו,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
20/4/50תש״יבאיירג'ביוםנפטרהנקבהממיןסלימן"אביבה"יחיא
יום.11בתבהיותהיפו,הממשלתיהחוליםבבית
מוחי.דימוםהמוות:סיבת

"אביבהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןאיתרההוועדה.2
11בתבהיותהבמוח,מדימוםכתוצאהנפטרהשמר,מעיןיחיא"סלימן
יום.

"אביבהכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.3
בהיותהיפו,דגיאניהחוליםבביתנפטרהשמר,מעיןיחיא"סלימןבת
תש״י.באיירדיביוםלקבורהוהובאהיום11בת

הוועדה:מסקנות

סלימןומזל)שלמה(סלימןבתחביבהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יפו,דגיאניהחוליםבבית20/4/50ביוםמוחימדימוםכתוצאהנפטרה
יום.11בתבהיותה
בהיותהאךשאולקרייתהעלמיןבבית21/4/50ביוםלקבורההובאהחביבה
הקבר.חלקתצוינהלאנפל

היהחביבהשלסבהשםכיעולההפניםמשרדברישומימבדיקהכייצויןכן
יחיא.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

2: אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהקדמי^שופט)דימ'(יעקב
ועדהחבר ועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
סלימן.חביבהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04146752סלימןמזלהאםשלת.ז.מספר

1064



צפוניופרחיה)רבי(רמיבןאריההנדון:
264/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותמזרחי,ורדהגבישלעדותהפיעל
ולאחרבחיפההעלייהבשערתחילהושוכנה1951מרץבחודשמכורדיסתאן

באשקלון.מכן

חלהחודשייםבןבהיותורחובות.היולדותבביתאריהנולד3/8/52ביום
האבריאות.דלקתשלבאבחנה)צריפין(סרפנדהחוליםלביתוהועבראריה

הודעהובומברקהמשפחהקיבלהימיםחמישהמקץאךאשפוזובמשךלבקרובא
אריה.שלמותועל

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוצריפין,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
13/8/52ביוםלאשפוזהתקבלאשקלוןממגדלצפוני"רביבן"אריה
יום.14בןבהיותו,14/8/52ביוםונפטר

אריהצפונילפיהצריפין,החוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.2
ביוםצריפיןהחוליםבביתנפטריום,14בןאשקלון,מגדלממעברת
14/8/52.

מעיים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
באב,כ״גביוםנפטראשקלוןמגדלממעברתצפונירביבןאריה

יום.14בןבהיותו,14/8/52
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנולציון,ראשוןקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
.14/8/52ביוםלקבורההובאיום,14בןאריה,צפוני

הוועדה:מסקנות

צפוניופרחיה)רבי(רמיבןאריהכיבוודאותעולהלעילהמידעפיעל
,צריפיןהחוליםבבית14/8/52ביוםמעייםודלקתריאותמדלקתנפטר יום.11כבןבהיותו
לציון.בראשוןהעלמיןבבית14/8/52ביוםלקבורההובאאריה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

.05153842/9אריהשלזהותתעודתמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סעידוידידהיחיאבתדינההנדון:
265/96מספרתיק

התלונה:פרסי

מתימןהמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהגריידי,ידידהשלעדותהפיעל
שמש.לביתשבסמוךמחסיהבמושבושוכנה,1949בשנתלארץ

וחציחודשבתבהיותהחולים.ביקורהחוליםבבית1951בשנתנולדהדינה
נאמרלמקוםבהגיעהשקילה.לשםשבמושבחלבלטיפתאמהעםדינהנלקחה

חולים.ביקורהחוליםבביתלאשפוזלהעבירהוישחולהדינהכילאם
להנמסרהחוליםלביתהאםמשהגיעהלמחרתהחולים.לביתהועברהדינה
נפטרה.שדינה

פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלולאההורים

קודמות.לועדותנמסרהלאעדות

דינה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהשניםמספרלאחר
החקירה:ממצאי

בתדינהלפיוירושלים,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
.30/9/51תשי״אבאלולכ״טביוםנולדהסעיד,וידידהיחיה

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
,26/12/51ביום,נפטרהירושליםפרוזדורא'אבןמדירסעידדינה
חודשים.שלושהבתבהיותהחוליםביקורהחוליםבבית

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ממחסהסעידיחיהבתדינההילדהלפיהקבורה,הזמנתאיתרההוועדה.3
חולים,ביקורהחוליםבביתנפטרהירושלים,פרוזדורא'אבןדיר

כ״חביוםונקברהתשי״ב,בכסלוכ״זביוםחודשים,שלושהבתבהיותה
הרהעלמיןבבית,142מסיקברה',בחלקה,27/12/51תשי״ב,בכסלו

המנוחות.

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהסעידוידידהיחיאבתדינהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודשים.שלושהבתבהיותהחוליםביקורהחוליםבבית26/12/51

הי,חלקההמנוחות,הרהעלמיןבבית27/12/51ביוםלקבורההובאהדינה
.142מסיקבר

1067



המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

'י-י

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.050863919דינהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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טביבוסעידהיוסףבנותוניצהיפההנדון:
266/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקות,שללמחצהאחותםבשארי,מריםשלעדותהפיעל
סעידההבנות■אםהעין.ראשבמחנהושוכנה1949שנתבסוףמתימןארצה
טביב.יוסףמרשלהשנייהאשתוהיתה

נלקחההלידהלאחרראשונה.בתהאםילדהארצהעלייתםלאחרחודשיםמספר
היאאףונלקחהמכןלאחרכשנהנולדההשנייההבתהתינוקות.לביתבתה
שבמחנה.התינוקותלבית

בביתהושארוהבנותולכןעינייםלניתוחהאםנזקקהמכןלאחרמהזמן
למחסורן.לדאוגשהבטיחלמשפחההמקורבאדםשלהשגחתותחתהתינוקות

נפטרו.הבנותכילאםנאמרהחוליםמביתשחרורהלאחר

וניצה.יפהבנותיהןשלקברחלקותאוגופותראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

יפה:לגבי-החקירהפרטי

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
שתיטביב",חיים"יוסףלפיו,55692מספרעולהותעודת2074מספר

.8/11/49ביוםארצהעלווילדיונשותיו

המחלקהב'העיןראשהעוליםמחנהמאתלאשפוזהפניההוועדהבידי.2
טבבי"יוסף"יפהאתמפניםלפיה,4/5/50מיוםבעולהרפואילטיפול
.2074מספרכרטיסצויןכןהדסה.החוליםלבית29/3/50יוםילידת

ממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלרפואימעקבגיליוןהוועדהבידי.3
.27/6/50ביוםונפטרה4/5/50ביוםאושפזהטבבי"יוסף"יפהכיעולה

שבועות5בת"ילדהכי:החוליםביתשלהסופי""בגליוןצויןכן
התחילהשלשוליםשלתקופה...גרם,2600דיסטרופיהבגללנתקבלה
מנייןפי)על"31ה-ביוםנפטרהוהילדההקאות...גםשבועיים,אחרי
יום(.54החוליםבביתיפהשהתההחוםבגיליוןהאשפוזימי
מעיים.ודלקתבשלותמחוסרכתוצאהנפטרהיפהכינרשםכן

ממחנהחיים"יוסףבתיפה"טביבלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.4
חודשים2בתבהיותהמעיים,מדלקתכתוצאהנפטרההעין,ראשהעולים
מעטהינה2)הספרה29/6/50ביוםתקווהבפתחלקבורהוהובאה

מטושטשת(.

בת"יפהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
חודשים"תשעה"בתבהיותהנפטרההעין,ראשממחנהטביב"חייםיוסף

שורהב',ילדותבחלקת29/6/50תש״יבתמוזי״דביוםלקבורהוהובאה .17מספרקברי"ז,
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יפה:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרהטביב,וסעידהיוסףבתיפהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבתבהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית27/6/50בשלותמחוסרכתוצאה

חודשיים.
ביילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית29/6/50ביוםלקבורההובאהיפה
.17מספרקברי"ז,שורה

ראשהדסההחוליםביתשלרפואימעקבהחולה,גיליוןעלמסתמכתהוועדה
יפה.שלגילהלגביכקובעהעין,

ניצה:לגבי-החקירהממצאי

רישוםובועליהמחלקתהיהודיתהסוכנותשלכרטיסאיתרההוועדה.1
ארצהעלוומשפחתוטביביוסףלפיו,55692מספרעולהלתעודתהמתייחס

.6/4/52ביוםנולדהניצהכיצויןכן.8/11/49ביום

21/7/52מיוםהעיןראשהתינוקותביתמאתלאשפוזהפניההוועדהבידי.2
שלושתבתניצהטביבלפיהכץ,פרדסהממשלתיהחוליםביתעבור

לביתביותרדחוףבאופןומופניתבשילשוליםיומייםזהחולההחודשים,
החולים.

לפיוכץ,פרדסהממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
בתבהיותה21/7/52ביוםאושפזההעין,ראשהתינוקותמביתטביבניצה
.24/7/52ביוםונפטרהחודשיםשלושה

ימיםשבועאחררעלתבאבחנהלמחלקה"הוכנסהכי:בגיליון,צויןכן
למחרתערפול.שלמצבגבוה,חוםקבלתהעםוהקאות.שלשוליםשל

קמילה,אנטיביוטיקהלמתן.תגובהאיןהעין...סביבבצקותהופיעו
ומוות".

ביוםנפטרהטביב""נוזיהלפיוגופה,נתיחתשלפרטיכלהועדהבידי.4
כתוצאהנפטרההיאכיואובחן25/7/52ביוםנותחהוגופתה24/7/52
בריאות.ופגעההשןלנבטמעלשהתפתחהמדלקת

התינוקותמביתניצהטביבכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.5
בריאות,שפגעההשןנבטשלמוגלתיתמדלקתכתוצאהנפטרההעין,ראש

.27/7/52ביוםתקווהבפתחלקבורהוהובאהחודשיםשלושהבתבהיותה

ניצה:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרהטביב,וסעידהיוסףבתניצהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בבית24/7/52ביוםבריאותשפגעהשןנבטשלמוגלתיתמדלקתכתוצאה
חודשים.שלושהבתבהיותהכץ,פרדסהחולים

תקווה.פתחהעלמיןבבית27/7/52ביוםלקבורההובאהניצה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

1£נ:ב
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
טביב.וניצהיפהשלדהויתעודותמספריהועדהבידיאין

.146990-3טביבסעידההאם:שלת.ז.מספר
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חדד)זהרה(ושרהיחיאלבןאליעזרהנדון:
267/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצהעלתההיאהתינוק,אםשלמה,שרההגב'שלעדותהפיעל
בטירתלהתגוררועברהעתליתבמחנהנישאההאםעתלית.במחנהושוכנה1949
שלום.

שבעהבןאליעזרכשהיהשלום.בטירתהמשפחהבבית1951בשנתנולדאליעזר
החוליםלביתהופנהומשםחוליםלקופתונלקחמשילשוליםסבלחודשים
צריפין.

אותוראתהואףאליעזראתלבקרהאםבאההחוליםלביתכניסתולאחריום
לביתאדםהגיעבבוקרולמחרתהביקורבתוםלביתהחזרההאםלחלון.מבעד

נפטראליעזרכילהאמיןמיאנההאםנפטר.אליעזרכילהומסרהמשפחה
נפטר.שאליעזרבטענהלהכניסהסירבושםצריפיןהחוליםלביתונסעה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.1
שלום.טירתביישוב17/10/51ביוםנולדחדדוזהרהיחיאלבןאליעזר

כיעולהממנוצריפיין,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
ממנוויצא13/3/52ביוםהחוליםלביתנכנסשלוםמטירתאליעזרחדד
אשפוז.ימיעשרהבתום23/3/52ביום

אליעזרכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בבית23/3/52ביוםנפטרציונה"נסידעלשלום"מטירתחדדיחיאלבן

חודשים.חמישהבןבהיותוצריפין,הממשלתיהחולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

אסףהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותרישוםיומןאיתרההוועדה.4
ביוםנותחהאלעזר""חדדשלגופתוכיעולהממנוצריפין,הרופא

חודשים.עשרהבןבהיותו,23/3/52

הוועדה:מסקנות

נפטרחדד)זהרה(ושרהיחיאלבןאליעזרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותוצריפין,החוליםבבית23/3/52ביוםריאותמדלקתכתוצאה
חודשים.חמישה

אותר.לאאליעזרשלקבורתומקום

1073



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהיו״ר

.050738426חדדאליעזרשלת.ז.

העתק:
מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אשוואלומזליחיאבתפרטי(שם)ללאהנדון:
268/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עםמזלסבתועלתההתינוק,שלאחיינוגיאת,פלטיאלמרשלעדותופיעל
המשפחהשנה.באותהמרץבחודשהגיעסבוואילו1949בינוארארצהבתה

עתלית.במחנהשוכנה

הלידהלאחראביב.תלהדסההחוליםבביתבן)מזל(האםילדה1950בשנת
נפטר.כילהנאמרבנהאתלראותכשביקשה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

מזלהאםלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
'רח'סלמהבכפרוהתגוררה19/1/49ביוםארצהעלתהאשוואל

מספר,1
20.

האבלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךנוסףדףאיתרההוועדה
.12/3/49ביוםארצהעלהאשוואליחיא

מספראביבתלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
,3מספר,1רח'מסלמהאשואלמזלהאםכיעולהממנו,4924סידורי

.16/4/50ליוםעד3/4/50מיוםהחוליםבביתשהתה

זכריה.הואבעלהשםכיצויןכן

תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןמתוךנוסףדףאיתרההוועדה
4/4/50ביוםנולדה4924סידורימספראשואל""יונקתלפיואביב,

מתה"."נולדהנרשםבהערות

וזכריה"מזל"אשוואלשלהתינוקתלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.3
אביב.בתללקבורהוהובאהמתהנולדהסלמהמכפר

של"ילדהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.4
והובאההדסההחוליםבביתבלידהמתהסלמה,מכפראשואל"ומזלזכריה
תש״י.בניסןכ״ב9/4/50ביוםלקבורה
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הוועדה:מסקנות

בלידתהנפטרהאשוואלומזליחיאשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן אביב.תלהדסההחוליםבבית4/4/50ביום
בהיותהאךאביבבתלהעלמיןבבית9/4/50ביוםלקבורההובאההתינוקת

הקבר.חלקתצוינהלאנפל

תימן.עוליאצלמקביליםשמותהםויחיאזכריהכילצייןיש
המסמכיםפישעלהריזכר,ממיןתינוקהעלמותעלדיווחהשהמשפחהאףעל נקבה.ממיןבילודהשהמדוברספקאיןהוועדהשבידי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
התינוקת.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

004043824אשוואליחיאהאבשלת.ז.מספר
.004043832אשוואלמזלהאםשלת.ז.מספר
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)מדר(סלםוברכהיחיאבניויעקבניבים-אחים2הנדון: 269/96מספרתיק

התלונה:פרטי

חאשדלמחנהאמהנכנסההילדים,אחותנגר,שרההגב'שלעדותהפיעל
נוספים.ילדיםוארבעהוהשנתייםהחמשבניויעקבנימיםעםיחדשבתימן

ארצה.העלייהבטרםנפטרהאב

ונלקחומהאםהילדיםהופרדושבתימן,חאשדלמחנההמשפחהכניסתעםמיד
כילאםנמסרמכןלאחרמהזמןוחיטוי.בדיקהלצורךשוניםחוליםלבתי
נפטרו.ויעקבנימים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

השוניםהתמותהוברישומיבארכיוניםמקיפותבדיקותערכוהוועדהחוקרי
לבררהצליחולאאןשבתימן,חאשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדים

ויעקב.נימיםשלבגורלםעלהמה

הוועדה:מסקנות
בניהםויעקבנימיםשלגורלםעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין
)מדר(.סלםוברכהיחיאשל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קויבל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
)מדר(.סלםויעקבנסיםשלת.ז.הועדהבידיאין
.04148532-4)מדר(סלםברכההאם:ת.ז.
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זקלרושושנהאמילבןישראלהנדון:
270/96מסמרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותקריצמן,תחיהגבישלעדותהפיעל
בנתניה.ושוכנה1948בשנתמרומניה

והופנהברעישראלחששנהכבןכשהיה.1952שנתבמהלךבארץנולדישראל
ישראלאתרופאבדקבעפולההחוליםבביתבעפולה.רפואיטיפוללקבלת
אתלקחוההוריםהביתה.לקחתויכוליםהםכילהוריםאמרהבדיקהובתום
בנתניה.משפחהקרוביאצלללוןונשארוישראל

בשניתהוריואותולקחוהיוםולמחרתברעישראלחששובהלילהבמהלך
כילהוריםנמסררפואילטיפולשהתקבללאחרשעהבעפולה.החוליםלבית
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ישראל.שלשמועלגיוסצולדבריהקיבלההמשפחה

החקירה:ממצאי

כיעולהממנועפולה,החוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.1
להוריםבןהינוציוןבןשכונתמנתניהאמיל()בןסגלר"ישראל"יצחק
ביוםהיהישראליצחקלאשפוזו.הודםשניםארבעמרומניהארצהשעלו

מהקאותסובלכשהואלאשפוזוהתקבלחודשיםתשעהבן7/11/52
שהוארושםעושהקשה,במצב"ילדהמחלהבגיליוןנכתבכןושילשולים.

.8/11/52ביוםנפטרהילדהכרה"בלי

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנהעפולה,החוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.2
בבית7/11/52ביוםנפטרציוןבנישכונתמנתניהזקלר"יצחק"ישראל
חודשים.תשעהבןבהיותועפולה,החולים

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
עפולה,החוליםבבית7/11/52ביוםנפטרמנתניהישראל"יצחק"זגלר
חודשים.וחציעשרהבןבהיותו

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנועפולה,קדישאחברהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
עפולההעלמיןבבית8/11/52ביוםלקבורההובאמנתניהיצחק""זקלר
.5שורההילדיםבחלקת
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הוועדה:מסקנות

זקלרושושנהאמילבן)יצחק(ישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותועפולה,החוליםבבית7/11/52ביוםהמוחקרוםמדלקתכתוצאהנפטר

חודשים.שמונהבן

שורההילדיםבחלקתעפולההעלמיןבבית8/11/52ביוםלקבורההובאישראל
5.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

זז"
שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.5130201-6ישראלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר
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זבטנינסיםבתשמעההנדון:
274/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עלבתימןשמעהאומצההילדה,שלאחיינהקוממי,דרורמרשלעדותופיעל המשפחה.1949שנתבמהלךארצההמשפחהעלתהאתוזבטניחייםדודהידי
העין.ראשבמחנהשוכנה
היולאודודתהודודהוהיותברעהשמונהבתשמעההרגישההימיםבאחד
שעותמספרלאחרחולים.בקופתלבדיקהשכנתהידיעלנלקחההיאבמקום

זמןלאחרלמקוםהגיעדודהמהמקום.סולקהשמעהאתלראותהשכנהמשביקשה
החוליםלביתהועברהשמעהכילוונמסרלהיכנסהורשהלאהואגםאךמה,

כץ.פרדס

הואשמעה.היתהלאשםגםאךכץ,פרדסהחוליםלביתדודההלךלמחרת
שמעה.נמצאהלאשםגםאךהשומר,תלהחוליםלביתהופנה

והובאהנפטרהשמעהלפיההודעההמשפחהקיבלהמכןלאחרימיםמספר
מצא.לאאךהקבר,חלקתאתחיפשדודהתקווה.בפתחלקבורה

הבאים:הדבריםעלקובלתהמשפחה

ולאצאלחמשפחהבשםשמעהנרשמההקבורהוברישוםהרפואייםבמסמכיםא.
זבטני.

במסמכים.הילדהשלבגילהשינוייםגםישב.

בשנתהארץאתעזבהשמעהלפיוהפנים,ממשרדמסמךקיבלההמשפחהבנוסף
1963.

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףהוועדהבידי.1
ארצהועלתה,1941שנתבמהלךנולדהצבטני"ושמעהחייםבת"שמעה אי.העיןראשהעוליםבמחנהלהתגוררעברהמשפחתה,18/9/49ביום

ושמעהצאלחחייםלפיואי,העיןראשלמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.2 שנה12בתהיתהשמעהכיצויןכןמשפחתם.עםארצהעלוזבאטני
בהגיעה.

לבית15/11מיוםהעיןראשהעוליםמביתלאשפוזהפניההוועדהבידי.3
ביוםארצהעלתהזבאטניצאלחחייםשמעהלפיוכץ,פרדסהחולים
הופנתהשנה14בתובהיותהא'במחנהמשפחתהעםוהתגוררה19/9/49
לאשפוז.

כיעולהממנוברק,בניהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.4
שנה.14בתבהיותה15/11/49ביוםאושפזההעיןמראשצאלך""שמעה

הטיפול"למרותהורעמצבההקרה...בליהוכנס"ילדהכי:צויןכן
מרעלת.כתוצאה16/11/49ביוםנפטרהוהיא
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העיןראשהעוליםממחנהצלחשמעהלפיופטירה,תעודתהוועדהבידי.5
בהיותהברקבניהחוליםבבית,16/11/49תש״י,בחשוןכ״דביוםנפטרה

שנה.14בת

ביוםנפטרהצאלחשמעהלפיוהעין,ראששלנפטריםיומןאיתרההוועדה.6
תקווה.בפתחלקבורהוהובאהשנה14בתבהיותה18/11/49

העיןראשהעוליםממחנהצאלחשמעהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7
.18/11/49ביוםלקבורהוהובאהשנה14בתבהיותהנפטרה

הילדהכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםהועדהבידי.8
והובאהשנה14בתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנהצאלחשמעה

קברכ״ט,שורהג',בחלקה,18/11/49תש״י,בחשוןכ״וביוםלקבורה
.14מספר

הוועדה:מסקנות

דודהידיעלאומצהזבטנינסיםבתשמעהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית16/11/49ביוםונפטרהזבטנישמעהודודתהצאלחחיים
שנה.14בתבהיותהברק()בניכץפרדס

שורהגי,בחלקהסגולההעלמיןבבית18/11/49ביוםלקבורההובאהשמעה
.14מספרקברכ״ט,

הריזבאטני,ולאצאלחמשפחהבשםשמעהנרשמההשוניםשבמסמכיםאףעל
הואהזיהויכןועלהילדה(,של)סבההמאמץאביהאבישםהואשצאלח
ודאי.

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.00568038-4שמעהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אהרוןושמעהיחיאבתרחלהנדון:
276/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםאהרוןשמעהגבישלעדותהפיעל
)ברשמעוןברמתלהתגוררעברהומשםשמרבעיןתחילהושוכנה1950בשנת

גיורא(.
ונלקחהושילשוליםמהקאותרחלסבלהשנתייםכבתבהיותהבארץ.נולדהרחל
במשךבשבועפעמייםלבקרהבאוההוריםירושלים.הדסההחוליםלבית

חודשים.כשלושה

מבריאהרחלכילהםנאמרהחוליםלביתההוריםכשהגיעוהימיםבאחד
נפטרה.רחלכילהםנמסרבשניתבבואםתשוחרר.ובקרוב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

אהרוןושמעהיחיאיחיאלפיה(,57986)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 ב'שמרעיןבמחנהושוכנו1949שנתדצמברבחודשארצהעלווילדיהם
.21/7/50ביוםמהמחנהועברו

אהרןויחיאשמעהבתרחללפיותושבים,מרשםמתוךדףאיתרההוועדה.2 .22/12/50ביוםנולדהשמעון"רמתב'"מאללר

אהרוןיחיאבתרחלכיעולהממנהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.3
ליוםעדחוליםביקורהחוליםבביתמאושפזתשהיתהאללרממחנה

בצלאל.שברח'ויצ״ושלהתינוקותלביתהועברהרעלת,עקב20/8/51 11/4/52וביוםקלינייםסמניםבלישעברחוםקיבלה9/4/52ביום
ברורה"."בלתיהמוותסיבתכאשרנפטרה

לפיו(,408/25/52)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
,11/4/52ביוםנפטרהירושליםפרוזדוראללרממחנהאהרןיחיאבתרחל חודשים.ושלושהשנהבתבהיותה

עולהממנהירושלים,קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.5
בויצ״ונפטרהירושליםפרוזדור׳אללרממחנהאהרןיחיהבתרחלכי

חודשים.15בתבהיותה,11/4/52תשי״בבניסןט״זביום

הרהעלמיןבבית13/4/52תשי״בבניסןי״חביוםלקבורההובאהרחל
.408מספרממשלתיקבורהרישיוןצויןכןהמנוחות.
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהאהרוןויחיאשמעהבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.ושלושהשנהכבתבהיותהבויצ״ו11/4/52

חלקתציוןללאהמנוחותהרהעלמיןבבית13/4/52ביוםלקבורההובאהרחל
הקבר.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(ימון,
ועדהחבר

מדודשופטת)דימ'(קובל,יה
ועדהחברת

דל שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

שושנה.שלזהות
.4200094אהרון

.4200095אהרון

תעודתהוועדהבידיאין-הרישום
יחיאהאבשלת.ז.מספר
שמעההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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פרטישםללא(2-לוי(1ילדים:2הנדון:
יוסףומריםבנימיןבנישניהם

284/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוק,אםיוסף,מריםגבישלעדותהפיעל
עלייה.שערבמחנהושוכנה1951שנתבמהלך
בירושלים.חוליםביקורהחוליםבביתבןהאםילדה1952שנתבמהלך לביתהופנהומשםחלבלטיפתונלקחמחוםלויסבלוחצי,שנהבןבהיותו
א'.הדסההחולים
בתוםיום.מידילבקרובאהוהאםהחוליםבביתימיםעשרהבמשךאושפזלוי

נפטר.לויכילהנאמרהחולים,לביתבהגיעהזו,תקופה

לוי.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים
1954שנתבמהלךהקסטל.במעברתלהתגוררהמשפחהעברהמכןלאחרמהזמן

כשלושהשקלהבןצדק.שעריהחוליםבביתקיסריבניתוחנוסףבןהאםילדה מהלהוריםידועלאומאזמידיהבנהנלקחמכןלאחריומייםקילו.וחצי
בגורלו.עלה
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
לוי:לגבי-החקירהממצאי

יוסףומריםבנימיןבןלוילפיותושבים,מרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
.2/4/52ביוםנולד,105הקסטלממעברת

בנימיןבןלוילפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
צויןכןחולים.ביקורהחוליםבבית2/4/52ביוםנולדיוסף,ומרים

.105קסטלבמחנההתגוררהמשפחתוכי

,970/190/53שמספרוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
13/9/53ביוםנפטר,105צריףהקסטלממעברתיוסףלויכיעולהממנו
ושנייםחודשיםוחמישהשנהבןבהיותוירושלים,הדסההחוליםבבית
יום.עשר
ודיזנטריה.טיפוסהמוות:סיבת

נפטריוסףלוילפיוירושלים,הדסהנתיחותיומןאיתרההוועדה.4 ואובחן18:00בשעה13/9/53ביוםנותחהוגופתווחצישנהבןבהיותו מטיפוס.כתוצאהנפטרכי

לויכיעולהממנוהספרדית,קדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
בתשריז'ביוםלקבורההובא,105צריףהקסטלממעברתיוסףבנימיןבן

קבר.חלקתציוןללא16/9/53תשי״ד
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לוי:לגבי-הוועדהמסקנות
מטיפוסנפטריוסף,ומריםבנימיןלויכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

שנהכבןבהיותוירושלים,הדסההחוליםבבית13/9/53ביוםודיזנטריה
חודשים.וחמישה

הקבר.חלקתאוהעלמיןביתציוןללא16/9/53ביוםלקבורההובאבנימין

השני:הבזלגבי-החקירהממצאי

בתמריםהאם:לפיוצדק,שעריהחוליםמביתרפואיתיל!איתרההוועדה
שוחררה8/7/55וביום26/6/55ביוםלאישפוזהתקבלהמהקסטל,יוסףשלום
החולים.מבית

בחודשבהיותהודמוםהתכווצויותבגלל"נתקבלהכי:צויןהחולהבגליון
השליה".עםהעובר...הוצא1/7/55ביום4

השני:הבןלגבי-הוועדהמסלנות

בחודשעוברהאתהפילהיוסףמריםהאםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
קבורה.מקוםציוןואיןנוסףתיעודאיןזומסיבהלהיריונה.הרביעי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
.50967389יוסףלוישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

047512314יוסףבנימיןהאב:שלת.ז.מספר
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)אלל(אלעלוליהוגי)דוחה(מרדכיבןשמעוןהנדון: 285/96מספרתיק

התלונה:פרטי

1944בשנתשמעוןנולדהילד,שלאחיועל,אלאריהמרשלעדותופיעל
סבא.כפרבמעברתהתגוררההמשפחהבלוב.

ונחבלקרחעגלתעלשניםששכבןשהיהאחיועםשמעוןעלה1952שנתבקיץ
הלילהלמשךהושארשםתקווה,בפתחהשרוןהחוליםלביתנלקחהואברגלו.
הברך.שלרנטגןלצילוםוחיכהמאחר

להםומסרהמשפחהלביתאדםהגיעבבוקרלמחרתלמעברה.אחיוחזרבנתיים שאול.בקרייתלקבורהוהובאהלילהבמשךנפטרשמעוןכי

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שמעוןשלהמשפחהששםהתבררהמשפחהעםהוועדהחוקרישערכובירורלאחר
1950השניםביןהיתהשמעוןשלהיעלמותוכיצויןכןאלל/הלל.היה
.1952ל-

החקירה:ממצאי

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית18/7/50ביוםנפטרסבאכפראוהליםממחנהאללשמעון
שנים.ששבןבהיותואביב,תלהדסה
דרכים".מתאונתכנראה"כתוצאה,בכבדקרעהמוות:סיבת

כיעולהממנואביב-יפו,תלהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
ה'ביוםלקבורהוהובאשניםששבןבהיותונפטרהללמרדכיבןשמעון
קברשלישית,שורהארבע,גוששלישית,חלקה,19/7/50תש״י,אבבמנחם
.14מספר

הוועדה:מסקנות

אלעלוליהוגי)דוחה(מרדכיבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ששבןבהיותותל-אביב,הדסההחוליםבבית18/7/50ביוםנפטר)אלל(
שנים.

קרייתהעלמיןבבית19/7/50ביוםהיינולמחרת,ביוםלקבורההובאשמעון
מספרקברשלישית,שורהארבע,גוששלישית,בחלקהאביב-יפובתלשאול

14.
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

.1309451שמעוןשל

ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
זהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עבדוגורגייהעבדבן)יעקב(משההנדון:
290/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיעבד,אורימרשלעדותופיעל
ברנר.גבעתבמעברתושוכנה1951בשנת

האםחזרההלידהלאחר.1953שנתבמהלךסרפנדהחוליםבביתבןנולדלאם
לקחהואמומשיעולסבלשנהחציבןבהיותולמעברה.)יעקב(משהבנהעם

)יעקב(משהכילהנמסרבהגיעהימיםשלושהכעבורהחולים.לביתאותו
הקבורה.לסידוריידאגווהםנפטר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ומסמך)יעקב(,משהשלשמועלגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהלימים
)יעקב(משהשלהאחרונהמגוריוכתובתלפיו16/8/95מיוםהפניםממשרד מגן.ערכתקבלתאישורוכןעקרוןקרייתהינו

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

נפטרעבדוגורגייהעבדבן)יעקב(משהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.חציבןבהיותוהשומר,תלהחוליםבבית13/6/53ביוםריאותמדלקת

ילדיםבחלקת25/6/53ביוםסגולההעלמיןבביתלקבורההובא)יעקב(משה
.23מספרקברל״ו,שורהב',

הקבורה.למועדהפטירהמועדביןהזמניםלפערהסברלוועדהאין
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.52406964)יעקב(משהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דורגייוסףאברהםבתאסתרהנדון:
291/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדה,שלאהיהאריה,חייםמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחהאסתר.עםיחד

משוםבחדרהיפההללהחוליםבביתלבדיקהאסתרנלקחהשבעבתבהיותה
החוליםלביתהמשפחהמשהגיעהימיםארבעהכעבורבראש.פצעלהשהיה

נפטרה.אסתרכילהםנמסרלבקרה,

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

רישוםובוהיהודיתהסוכנותשלזמניעלייהאישוראיתרההוועדה.1
ארצהעלהדורנייוסףאברהםלפיו,8304/5/6עולהלמספרהמתייחס

גי.שמרעיןהעוליםבמחנהושוכן11/12/49ביום
המתייחםרישוםובורמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2

,38304/5/6עולהלמספר
העוליםמביתיוסףאברהםבתאסתרדורגילפיו

".6/12"בתבהיותה,19/4/50ביוםנפטרהבישמרעין
שחפת.המוות:סיבת

(,389/50)מספדחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 ביוםנפטרהב'שמרעיןהעוליםמביתיוסףאברהםבתאסתרדורנילפיו
שנים.ששבתבהיותההממשלתיהחוליםבבית19/4/50

בי(שמרעיןהעולים)ביתהקליטהמחלקתמטעםמכתבאיתרההוועדה.4 שללאביהלאפשרבקשהובוחיפההממשלתיהחוליםלבית19/4/50מיום
גופתה.אתלזהותאסתרהילדה

למספרהמתייחסרישוםובודודמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
מביתיוסףאברהםבתאסתרדורניכיעולהממנו38304/5/6עולה

והובאהשנים,ששבתבהיותה19/4/50ביוםנפטרהשמרעיןהעולים
הקבורהרישיוןמסיצויןכןהתינוקות.בחלקת20/4/50ביוםלקבורה
(.389/50)הממשלתי

הוועדה:מסקנות

בביתנפטרהדורנייוסףאברהםבתאסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנים.ששבתבהיותה19/4/50ביוםרמב״םהחולים

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת20/4/50ביוםלקבורההובאהאסתר

החוליםביתשלהפטירותביומןשנרשםכפיאסתרשלבגילההשיבושאףעל
הפרטים.יתרכלעםהזהותבשלוזאתודאישהזיהויהרירמב״ם,
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מ*ל'מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה"שופט)דימ'(7קדמייעקב
ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.4200711-2אסתרשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חוסניודומיהמשהיחיאכןיהודההנדון:
292/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיומטמון,יוסףמרשלעדותופיעל
אי.שמרעיןבמחנהושוכנה16/10/49ביוםמתימן
כשבועייםוזאתבחדרההחוליםבבית1949נובמברחודשבמהלךנולדיהודה
למחנהיהודהעםהאםשבההלידהלאחרמספרימיםהמשפחה.עלייתלאחר

בשבוע.פעמייםלהיניקובאההאםהתינוקות.לביתיהודהנשלחובהגיעם

שערכהבבירוריהודה.אתהאםמצאהלאהתינוקותלביתבהגיעההימיםבאחד
כשחזרומהזמןלאחרהחולים.לביתונלקחהשתעליהודהכילהנמסר

כילהםנמסריהודה,שלבגורלועלהמהלבררהתינוקותלביתההורים
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בןיהודהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1 החוליםבבית5/12/49ביוםנפטרשמרעיןהעוליםממחנהמשהיחיא
ימים.חודשבןבהיותובחיפהרמב״ם
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בןיהודהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 החוליםבבית5/12/49ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתמשהיחיה
חודש.בןבהיותוהממשלתי

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

יחיהבןיהודהלפיו,הבריאותמשרדשלקבורהרישיוןאיתרההועדה.3
הממשלתיהחוליםבביתחודשבןבהיותונפטרשמרעיןהעוליםמביתמשה

חיפה.העלמיןבביתלקבורהוהובאריאותמדלקתכתוצאה

המתייחסרישוםובושמר,עיןשלפטירה/קבורהיומןאיתרההוועדה.4
משהיחיהבן"יהודהכיעולהממנו,512656מספרעולהלתעודת ונקברימיםחודשבןבהיותו16/10/49ביוםלמחנההגיעחוסיני"
דוד.מחנההעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

נפטרחוסניודומיהמשהיחיאבןיהודהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודש.בןבהיותובחיפה,רמב״םהחוליםבבית5/12/49ביום

שלפטירותיומןעלבהסתמךהוועדהידיעלנקבעיהודהשלמותותאריך
רמב״ם.החוליםבית

בחיפה.דודמחנההעלמיןבביתלקבורההובאיהודה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

לב\^(

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

העתק:
יהודה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

4147552חוסנימשהיחיאהאבשלת.ז.מספר
.4147553חוסנידומיההאםשלת.ז.מספר
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כורשורומיהיחיאסעידבתיעלהנדון:
293/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהכורש,סעידמרשלעדותופיעל
בי.שמרעיןבמחנהלהתגוררועברה1949בשנת

העוליםשבמחנההמשפחהבאוהליעלנולדהארצהעלייתםלאחרוחציכחודש
לאחרמהזמןבחדרה.החוליםלביתויעלהאםנלקחוהלידהלאחרשמר.עין
יום.יוםאמהאותההיניקהשםשבמחנה,התינוקותלביתיעלהוחזרהמכן

מצאהלאאךהתינוקותלביתהאםהגיעהימיםחודשייםשלזמןפרקלאחר
לביתנשלחהיעלכילהנמסרהמחנהמנהלעםבירורלאחרבמקום.יעלאת

רמב״ם.החולים

הבראהלביתהועברהשיעללהנמסרושםרמב״םהחוליםלביתנסעההאם
כרוךהיהידהעלכיהבחינוואזבתםאתוראולצפתנסעוההוריםבצפת.
במחלקהלאחותפנההאבכורש.יעלולאגדיש,כיעלשמהנרשםשעליוסרט

למחנה.ההוריםחזרומכןלאחרלעניין.לבהתשומתאתוהפנה

נפטרה.יעלכילהםנמסרובהגיעםההבראהלביתההוריםחזרושבועכעבור
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

לצפת.כשנשלחהשנהכבתהייתהיעלכיעולההמשפחהעםנוסףמבירור
בתרומיההאם:שלהמלאושמהכורשיחיאסעידהאב:שלהמלאשמובנוסף
.056431עולהתעודתומספרסלם,סעדיה

החקירה:ממצאי

ביוםנולדהיעלכיעולהמהםהפניםממשרדרישומיםאיתרההוועדה.1
10/12/49.

"סלםלפיוברנדייס-חדרה,יולדותמביתאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.2
.27/12/49ליוםעד21/12/49ביוםאושפזהדומיה"

רישוםובובחיפהרמב״םהחוליםביתשלאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.3
יחיה"סעידבתיעל"קודישלפיו,6601/50חולהגיליוןלמספרהמתיחס

.4/9/50ליוםעד27/7/50ביוםאושפזהבמקור()כך

ממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלנוסףחולהגיליוןאיתרההוועדה.4
בתבהיותה20/10/50ביוםנוספתפעםאושפזהיעל""קודשכיעולה
חודשים.עשרה
(6601/50גיליון)ראהמחדשהכנסהלפנישבועות6המחלקהאת"עזבה 4,100במשקללמחלקהנכנסההיאהריאות.לדלקתחשדבגללנתקבלההיא
רע".כלליבמצבגרם,
5400במשקלהמחלקהאתהילדהעזבהחודשים1/25במחלקההיותה"אחרי
צפת".ויצ״ושלהתינוקותלביתנוספתלהבראההועברההיאגרם.
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רישוםובורמב״םהחוליםביתשלחוליםקבלתמפנקסהעתקהוועדהבידי.5
צפתהתינוקותמביתיעל""קודשלפיו,7231/51חולהלמספרהמתייחס ליוםעדוחצי,שנהבתבהיותה29/7/51ביוםנוספתפעםאושפזהויצ״ו
נפטרה.שבו7/8/51

המתייחסרישוםובורמב״םהחוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
ב'שמרעיןהעוליםמביתיעל""קודשלפיו,7231/51חולהלמספר
וחצי.שנהבתבהיותה,7/8/51ביוםנפטרהעולה(תעודת)מספר56431

מביתיעלקודשכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
ביוםלקבורהוהובאהשנתיים,בתבהיותהנפטרהשמרעיןהעולים
התינוקות.בחלקת12/8/51

הוועדה:מסקנות

נפטרהכורשודומיהיחיאסעידבתיעלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הובאהלשם-וחצישנהכבתבהיותה-רמב״םהחוליםבבית7/8/51ביום
שבצפת.התינוקותמבית

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית12/8/51ביוםלקבורההובאהיעל
בשיבושהמשפחהשםנרשםמסמכיםשבמספראףעלכורשביעלשמדוברספקאין
קל¬

המשפחה.בצערמשתתפתועדההו

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.050677640יעלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מנגים)שושנה(ושמעה)יחיא(זכריהבחאסתרהנדון:
294/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,אםמגגים,)שושנה(שמעהגבישלעדותהפיעל
בי.מחנההעיןבראשושוכנה1949בשנתמתימןארצה
התינוקותלביתאסתרנלקחההלידהלאחרהמחנה.באוהלבתהאתילדההאם
חודשים.שלושהבמשךביוםפעמיםשלושאותההיניקהואמה

נפטרהאסתרכילהונאמרבמקוםאסתראתמצאהלאבהגיעההימיםבאחד
נפטרהבתהכילהנאמרשםלמשרדהלכההאםגבוה.מחוםכתוצאהבלילה
בלילה.לקבורהוהובאה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

במקוםאףקדישא,חברהשלרישוםלפיהקברחלקתאתהמשפחהחיפשהלימים
קוצים.שדהאלאקברחלקתכלהיתהלא

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

עלומנגיםושמעהסעידיחיאלפיה,63978עולהתעודתהוועדהבידי.1
העין.ראשהעוליםבביתושוכנו5/10/49ביוםארצה

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ושמעהסעיד"יחיאכיעולהממנו,63978מספרעולהותעודת36מספר ונפטרהבארץנולדהאסתרכיצויןכן.5/10/49ביוםארצהעלומנגיב" .21/2/50ביום

מיוםב'מחנההעיןראשהעוליםמביתלאשפוזהפניההוועדהבידי.3
מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובושבמחנהלילדיםהחוליםלבית22/1/50

לאשפוזמופניתוחציחודשבתמנגם"מעידיחיהבת"אסתרלפיו,36
בשלות.וחוסרמעייםדלקתבשל

"אסתרלפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.4
חוסרבגללהתקבלהאסתרחודש.בתבהיותה22/1/50ביוםאושפזהמנגם"
במשקל.עלתהוהיאהוטבוהשילשוליםטיפול,לאחרמעיים.ודלקתבשלות
בשעה19/2/50ביוםונפטרהריאותדלקתאסתרקיבלהשבועכעבור
12 : 00.

בשנימוגלתיתריאותדלקתנמצא:המוותלאחר"בבדיקהכיצויןכן
הצדדים".

בת"אסתרכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
,19/2/50תש״יבאדרב'ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהיחיא" ימים.חודשבתבהיותה
בשלות.וחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת
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לכרטיסהמתייחסרישוםובוהסוכנותשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
בבית21/2/50ביוםנפטרהסעיד"יחיאבת"אסתרלפיו,36מספר

חודש.בתבהיותההחולים

המתייחסרישוםובוביהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.7
ביוםנפטרהמנגםושמעהסעידיחיאבתאסתרלפיו,36מספר'לכרטיס
ימים.שמונהבתבהיותה,22/2/50

ראשהעוליםממחנהיחיא"בת"אסתרלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.8
ביוםלקבורהוהובאהריאותמדלקתכתוצאהחודשבתבהיותהנפטרההעין

21/2/50.

יחיא"בת"אסתרלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.9
ביוםלקבורהוהובאהחודשבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנה

.1מספרקברט״ו,שורהבי,ילדותבחלקת21/2/50באדרד'

הוועדה:מסבנות

)שושנה(ושמעה)יחיא(זכריהבתאסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן הדסה,החוליםבבית19/2/50ביוםבשלותוחוסרריאותמדלקתנפטרהמנגים
וחצי.חודשכבתותהבהי

מספרקברט״ו,שורהב',ילדותבחלקת21/2/50ביוםלקבורההובאהאסתר
1.

פטירתהמועדלגביהדסההחוליםביתשלהרפואיהתיקעלמסתמכתהוועדה
אסתר.שלוגילה

בלבד.זמניסימוןקובעתקדישאוחברההמשפחהידיעלמוקמתמצבהכידוע

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

הוועדהיו״רקדמי^שופט)דימ'(יעקב

העתק:
אסתר.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

04136260/9מנגיםשמעההאםשלת.ז.מספר
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מדרוזהרהיחיאבןשלוםהנדון:
295/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםמדר,זהרהגבישלעדותהפיעל
בפרדסיה.שוכנההמשפחהשלום.עםיחד1949בשנת

יום.מדילהיניקובאההאםהתינוקות.לביתשלוםנלקחלמחנהבהגיעם
ד'שבמחנההחוליםלביתהועברשלוםכילהנמסרבהגיעההימיםבאחד

בפרדסיה.

רופאלאםמסרמכןלאחרקצרזמןהחולים.בביתלבקרוהאםבאהלמחרת
בהגיעהלמחנה.חזרההאםאחר.למוסדלהישלחצריךששלוםהחוליםבית

לקבורה.והובאנפטרשלוםכילהנמסרהחוליםלביתלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

מדרוזהרהיוסףיחיאלפיה(,6211)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
כיצויןכןליד.ביתבמחנהלהתגוררועברו10/2/50ביוםארצהעלו

בהגיעו.חודשייםבןהיה"מוסלם"

עלהמדר"יחיהבן"מוסלםלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
חודשיים.בןבהיותו10/2/50ביוםמשפחתועםארצה

יוסףיחיאלפיוהסוכנות,שלהקליטהמחלקתשלכרטיסאיתרההוועדה.3
היהמסלםכיצויןכן.10/2/50ביוםארצהעלומסלםובנםמדרוזהרה

בהגיעו.חודשייםבן

"סלםכיעולהממנופרדסיה,התינוקותביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.4
ביוםהתינוקותלביתהתקבל1949בדצמברבתימןנולדיספי"יחיהבן

לביתנתקבלהואכיהרפואיבתיקצויןכן.1/3/50ליוםעד10/2/50
בפרדסיה.החולים

"סלוםהילדאתלקבלבקשהובו1/3/מיוםלאשפוזהפניההוועדהבידי.5
האחרונים.השבועותבמשךבמשקלוירדמשיעולשסבליספי"יחיהבן

וייסנברג.פול-פרמסרד״רהחתוםהרופא

יחיהבן"סלםלפיובפרדסיה,החוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.6
דרי"לפיכיצוייןכןחודשיים.בןבהיותו1/3/50ביוםאושפזיספי"

ירודתזונהבמצב"הילדושלשולים".מהקאותהילדסובלפול-פרמסר
מעורבנוזלמהאףרע,"אוכלבפה".משתעלהילדשומןחוסרמאוד

.18:00בשעה30/4/50ביוםנפטרהילדמאוד".רעכללימצבבדם...
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העוליםממחנהיספי"יחיהבן"סלםלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.7
ביתד'מחנהלילדיםהחוליםבבית30/4/50ביוםנפטרלידביתדי

חודשיים.בןבהיותוליד,
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרמדרוזהרהיחיאבןשלוםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהתייחסזאתחודשים,ארבעהכבןבהיותולילדים,החוליםבבית30/4/50
פטירתו.קודםכחודשייםלארץ,עלייתובמועדלגילו

אותר.לאקבורתומקום

כיבעדותהמציינתשהאםהריהנ״ל,במסמכיםמשפחהשםצויןשלאאףעל
ודאי.הואהזיהויולכןבעלהאבישלשמוהואיוסף

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.4201357-4שלוםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)שעיבי(חסןוחממהאהרוןגיסיםבןישראלהנדון: 296/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםלארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאחיושעיבי,משהמרשלעדותופיעל
ומשםבפרדסיהתחילהשוכנוהםחודשים.ארבעהבןשהיהישראלעם10/9/49

באלישיב.להתגוררעברו

נלקחסגורההיתהשהמרפאהמכווןהמחנהלמרפאתונלקחחלהישראל
במשךלבקרובאוההוריםאושפז.שםרמב״ם,החוליםלביתבאמבולנס

ימים.מספר

אחותעםבירורלאחרבמיטתו.ישראלאתמצאולאבהגיעםהימיםבאחד
כן.לפניאחדיםימיםנפטרישראלכילהםנמסרהמחלקה
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ישראל.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהשניםמספרלאחר

החקירה:ממצאי

)חסן(חממהלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1 להתגוררועברה10/9/49ביוםארצהעלתההתינוק,שלאמושעיבי,
חפר.בעמקלהתגוררעברו31/7/50ביוםומשםפרדסיהבמעברת

ישראלאהרןלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
שנה.בןבהיותו5/8/50ביוםנפטרהרואהכפרידעלמעברממחנהנסים

וזיהום.מעייםדלקתתזונה,תתהתייבשות,המוות:סיבת
כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3

בבית5/8/50ביוםנפטרהרואהכפרידיעלמעברממחנהאהרןישראל
חודשים.15בןבהיותוהממשלתיהחולים

זיהום.המוות:סיבת

ממחנהנסיםישראלאהרןלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בחלקת8/8/50ביוםונקברוחצישנהבןבהיותונפטרהרואהכפרמעבר

שבמקום.התינוקות
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הוועדה:מסקנות
חסןוחממהאהרןגיסיםבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעשמןהרי

רמב״ם.החוליםבבית5/8/50ביוםנפטר)שעיבי(

מאחרהמסקנהמןגורעאינובמסמכיםניסיםשלגילובציוןהשוני
זהותו.אתמאשריםהמלא,שמוציוןבעיקרהאחריםוהנתונים

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת8/8/50ביוםלקבורההובאישראל

חפר.שבעמקהרואהלכפרסמוכהאלישיבמעברת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ס נב ?י

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.03066799-2ישראלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד



שטרןודבורהיעקבבתפרטי(שם)ללאהנדון:
297/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותויינמן,אסתרשלעדותהפיעל
מוניםשיחיבשכונתהתגוררההמשפחה.1950אוקטוברחודשבמהלךמרומניה

דג'אני.החוליםבביתבתהאםילדהמכןלאחרחודשיםחמישהאביב.בתל

קילו.כארבעהשוקלתהיאכילהנאמרואףהלידהלאחרבתהאתראתההאם
נפטרה.בתהכילהומסרהרופאאליהניגשהיוםלמחרת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

דבורהלפיויפו,דגיאניהחוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.1
קילו.4,670ששקלה2:30בשעה23/6ביוםבתילדהאביבמתלשטרן

יעקבשלבתםלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
יפו.ליולדותהחוליםבבית23/6/51ביוםנולדהשטרןודבורה

.2מספר,18רחובמוניסבשיחיאביבבתלהתגוררההמשפחהכיצויןכן

שטרןדבורהשלבתלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
תשי״אבסיוןי״טביוםנפטרה,2מספר,18רחובמוניםשיחיאביבמתל

בתבהיותה)דגיאני(,יפווילדיםליולדותהחוליםבבית23/6/51
חודשים"."שישה

הוועדה:מסקנות

ללידתהבסמוךנפטרהשטרןודבורהיעקבשלבתםכיעולהלעילהמידעמן
יפו.דגיאניהחוליםבבית23/6/51ביום

קבורתה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה

ספקאיןהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקסגילהברישוםהשיבושאףעל
כתובת,מגוריה.עםבהצלבהוזאתבזיהויה

לחודשיםבהתייחסמותהבשעתגילהנרשםהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקס
בזיהויה.ספקאיןולכןבמציאותשהתרחשכפילשעותולא
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
התינוקת.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין

.4457122/2שטרןדבורההאםשלת.ז.מספר
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מסיקה)חותה/חוטה(וחיהחלימהבנותפרטי(שם)ללאתאומותהנדון:
298/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מלובארצההמשפחהעלתההתאומות,אםמסיקה,חיההגב'שלעדותהפיעל
בירושלים.תלפיותבמעברתושוכנה1950בשנת

שבירושלים.חוליםביקורהחוליםבביתתאומותהמשפחהאםילדה1951בשנת
למחרתטובה.בריאותןכיוהתרשמההלידהלאחרמידהתאומותאתראתההאם
חולות.הןכילהנאמראךהבנות,אתלראותהאםביקשההיום

אתלידיהלקבלומשדרשההחוליםמביתהאםהשתחררהמכןלאחרימיםשמונה
נפטרו.הןכילהנאמרבנותיה,

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בירושלים,חוליםביקורהחוליםביתשללידהרישוםאיתרההוועדה.1
במהלךאושפזהתלפיות,מעברממחנההוטה""מסיקההאםכיעולהממנו
ביקורהחוליםבבית5/3/51ביוםבנותשתיוילדה1951פברוארחודש
.1,500והשנייה1,650במשקלהאחתחולים

עולהממנוירושלים,קדישאחברהשלקבורההזמנתטופסאיתרההוועדה.2
כתוצאהנפטרותלפיות,מעברממחנהחלומה"מסיקההוטהשל"הילדותכי

ארבעה"בנותבהיותןחוליםביקורהחוליםבבית5/3/51ביוםממחלה
ירושלים.באדרשיחיהעלמיןבביתביוםבולקבורהוהובאוימים"

.230/10753והשני231/10754האחדקבורהרישיונותמספרצויןכן

הוועדה:מסקנות

חותהחלימהשלפרטי(שם)ללאתאומותכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביקורהחוליםבבית5/3/51ביוםהיוולדםביוםנפטרומסיקה,)הוטה(
חולים.

בהיותןירושלים.באדרשיחיהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאוהתאומות
הקבר.חלקותצוינולאנפלים

מהמסקנהלשנותכדיקדישאחברהשלהקבורהבהזמנתגילןברישוםאין
דלעיל.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

צכב^ >כ\ה(5*£״י
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהקדמיז^שופט)דימ'(יעקב

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

-הרישוםלעדכון-הפנים
.4237433מסיקהחלימההאבשלת.ז.

.4237434מסיקה)הוטה(חותההאםשלת.ז.

העתק
משרד
מספר
מספר
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בידניוחלימהסלםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
299/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחבידני,אפריםמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהושוכנה1949בשנת

דגיאני.החוליםבביתקיסריבניתוחבןאמוילדה1951נובמברבחודש
נאמרהחוליםמביתשחרורהלפנייוםאמו.אותוהיניקהמספרימיםבמשך
לראותו.הורשתהלאולכןגבוהמחוםסובלבנהכילה

נפטר.בנהכילהנמסרהיוםלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

שמסרהביפוהממשלתיהחוליםביתשלפטירהתעודתהוועדהבידי.1
ביוםהחוליםלביתהתקבלהבידניחלימהכיעולהממנההמשפחה,

ביוםנפטרהבןכיצויןכןיום.באותוובתבןוילדה14/11/51
25/11/51.

בידניחלימהשלבןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
בבית,25/11/51תשי״ב,בחשוןכ״וביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנה
יום.11בןבהיותוביפו,ליולדותהחולים
ריאות.ודלקתנגיפיתצהבתהמוות:סיבת

נפטרהעיןמראשחלימהבידנישלבןלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.3
בתללקבורהוהובאיום11בןבהיותוריאות,ודלקתנגיפיתמצהבת
אביב.

תינוקלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4
11בןבהיותודגיאני,החוליםבביתנפטרהעיןמראשחלימהבידנישל
תשי״ב.במרחשוןכ״זביוםלקבורהוהובאיום

הועדה:מסקנות

מצהבתנפטרבידניוהלימהסלםשלבגםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביפוליולדותהחוליםבבית25/11/51ביוםריאותודלקתנגיפית

יום.11בןבהיותו)דגיאני(,
שאולבקריית26/11/51תשי״בבמרחשוןכ״זביוםלקבורההובאנפלבהיותו

הקבר.חלקתציוןללא
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ליוגעיית
1 :2 אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי',יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4136325בידניחלימההאםשלת.ז.מספר
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גבאיומרגליתעזראבןיעקבהנדון:
300/96מספרתיק

התלונה:סרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותוינבלט,שמחההגב'שלעדותהפיעל
חנה.פרדסבמעברתושוכנה1951בשנתמעירק

החוליםלביתוהועברברעחשוחצישנהבןבהיותו.1952בשנתנולדיעקב
למחרת.ולחזורללילהיעקבאתלהשאירעליוכינאמרלאבחיפה.רמב״ם
נפטר.יעקבכילונאמרהחוליםלביתהאבמשחזרהיוםלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

סידורימספרחיפהמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בי,חנהפרדסהעוליםמביתעזרא"יעקב"גבאיכיעולהממנו,501/53
שנה.בןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית28/5/53ביוםנפטר

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

מספרמצויןובודודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2 פרדסהעוליםמביתיעקב""גבאיכיעולהממנו,501/53קבורהרישיון
שנה.בןבהיותו,1/6/53ביוםלקבורההובאחנה,

הוועדה:מסקנות

נפטרגבאי,ומרגליתעזראבןיעקבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית28/5/53ביוםילדיםמשיתוקכתוצאה

שנה.בן

דוד.מחנההעלמיןבבית1/6/53ביוםלקבורההובאיעקב

אותר.לאקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.051311876גבאייעקבשלת.ז.מספר־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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טסותמרזכריהשלבניהםפרטי(שם)ללאתאומיםהנדון:
306/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצההמשפחהעלתההתאומים,שלאמםטס,תמרשלעדותהפיעל
חיים.גבעתבמעברתוהתגוררה1949

האםהועברההלידהלאחרהמעברה.בצריףתאומיםלהנולדו22/9/51ביום
בחדרה.ברנדייסהיולדותלביתהתאומיםעם

שבועבתוםהתינוקות.אתלראותמהאםנמנעהלידהשלאחרהשבועבמהלך
החולים.בביתנשארוהתאומיםואילולביתהשוחררה

נפטרו.התאומיםכילהםנמסרלקחתםההוריםכשהגיעוזמןלאחר

לדבריהם,הממסד","נציגהמשפחהלביתהגיעמכןלאחרמספרחודשים
הבינו.לאתוכנושאתמסמךעלההוריםאתוהחתים
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

החקירה:ממצאי

עלו)טז(טסותמרזכריהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
חפר.עמקבמעברתלהתגוררועברו1950בפברוארארצה

לידתםעלהמלמדיםהבריאות,משרדשללידותפנקסישניאיתרההוועדה.2
החוליםבבית27/9/51ביוםחפרמעמקטאיז"ותמריחיא"בנישל

בחדרה.

נרשםאחדבפנקסהבריאות,משרדשלפטירותפנקסישניאיתרההוועדה.3
בבית23/10/51ביוםנפטרחפרעמקממעברתזהבה"חמרשל"בןכי:

חדי".2"בןג',מנשהשערהחולים

בשלות.חוסרהמוות:סיבת

ביוםנולדחפרעמקממעברתזהבה"תמרשל"בןכי:נרשםהשניבפנקס
מנשה.שערהחוליםבבית23/10/51ביוםונפטר27/9/51
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרוטסותמרזכריהשלהתאומיםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.כבניבהיותםג',מנשהשערהחוליםבבית23/10/51

אותר.לאקבורתםמקום

זכריה(במקום)זהבהבשיבושהשםנרשםהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקס
אחדשלהלידהתאריךהאם,שםעםבהצלבהוזאתבזיהוי,ספקאיןזאתעם

המגורים.ומקוםהתאומים

לזכריה.זההשםשהואמהמסמכיםבחלקכיחיאנרשםהאבשם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

.1:05105409תינוקשל

.2:05105431תינוקשל

שופטת)דימ'(קובל,דליה(
ועדהחברת

זהותתעודתמספר-הרישום
זהותתעודתמספר

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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כהןומריםעזיזבןשלמההנדון:
314/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיוכהן,יעקבשלבכתבעדותפיעל
ליד.בביתושוכנהשלמהעםיחד1950בשנת

מחום,סובלשהואתוךוהועבר,ברעחשוחצי,שנתייםבןשלמההיהכאשר
לשובהתבקשוההוריםבמקום.ואושפזהמחנהבמרפאתרפואיטיפוללקבלת
היום.למחרתולבקרו

נפטר.הואכילהםנאמרשלמה,שלבשלומוודרשוההוריםכשהגיעולמחרת,

אתהמאשריםמסמכיםכלבפניהםהוצגולאוכןקבראוגופהראולאההורים
הפטירה.

הקודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החכירה:ממצאי

מביתאזיז""שלוםלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
שנים.שלושבןבהיותונפטרו'מחנהליד

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

ביתממחנהאזיז""שלמהכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.2
המוחקרוםמדלקתשניםשלושבןבהיותו17/9/50ה'ביוםנפטרו'ליד

נתניה.העלמיןבביתביוםבולקבורהוהובא

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרכהןומריםעזיזבןשלמהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנים.שלושבןבהיותוליד,בביתלילדיםהחוליםבבית17/9/50

נתניה.העלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאשלמה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.043664499שלמהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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פריאנטהואסתרשלוםבןשמעוןהנדון:
315/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק!,אביפריאנטה,שלוםמרשלעדותופיעל
להתגוררעברהמכןולאחרחנהבפרדסתחילהושוכנה1949בשנתמתונים
בצפת.

שמעוןסבלחודשיםארבעהבןבהיותובצפת.המשפחהבביתנולדשמעון
בצפת.החוליםלקופתונלקחמשילשול

בעפולה.החוליםלביתשמעוןהועברבצפת,החוליםקופתרופאשלעצתולפי
לאחריוםהמשפחה.לביתוחזרההחוליםבביתשמעוןאתהשאירההאם

נפטר.שמעוןכימכרידיעללמשפחהנמסראשפוזו,

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בהיותועפולה,החוליםבבית1/9/50ביוםנפטרמצפתשמעון""פרינטו

חודשים.שמונהבן

רעלת.המוות:סיבת

כיעולהממנועפולה,הישןהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2 .5/9/50תש״יבאלולכ״גביוםנקברפרויגט""ילד

הוועדה:מסקנות

נפטרפריאנטהואסתרשלוםבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שמונהבןבהיותועפולה,העמקהחוליםבבית1/9/50ביוםמרעלתכתוצאה
חודשים.

הקבורה.ביומןשמורישוםאופןאףעלבזיהויוספקאין

עפולה.העלמיןבבית5/9/50ה-תש״יבאלולכ״גביוםלקבורההובאשמעון

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

העתק:
שמעון.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

3021345/8פריאנטהשלוםהאבשלת.ז.מספר
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פדילונעמייעישבןפרטי(שם)ללאהנדון:
316/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמופדיל,נעמישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

ירושלים.שבפרוזדורציוןבמסילתלהתגוררהמשפחהעברה1951שנתבמהלך
אתראתההאםירושלים.הדסההחוליםבביתבןהאםילדהמכןלאחרמהזמן
החוליםלביתבעלההגיעביוםבופניו.אתלראותמבליהלידהבשעתבנה

נפטר.בנוכילוונאמרלראותוהלךהאבבן.שילדהלוהודיעהואשתו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

פאדליעיש"בןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
24/5/51ביוםהלידהבזמןמתירושלים,פרוזדורציוןממסילתנעמי"
חולים.ביקורהחוליםבבית

עולהממנהירושלים,קהילתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.2
נפטרירושלים,פרוזדורציוןממסילתונעמי"פאדליעיששל"בןכי

25/5/51תשי״אבאיירי״טביוםלקבורהוהובאתשי״אבאיירי״חביום
באדר.שיחיהעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

בזמןמתפדיל,ונעמייעיששלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חולים.ביקורהחוליםבבית24/5/51ביוםהלידה

באדר.שיחיהעלמיןבבית25/5/51ביוםלקבורההובאבנם

קבורתו.מקוםצויןלאנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04161753-1נעמיהאםשלת.ז.מספר
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רפיגיותמניהסעידכתתלמההנדון:
319/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחירפי,יגשלוםמרשלעדותופיעל
במחנהלהתגוררעברהמכןולאחרשמרעיןבמחנהתחילהושוכנה1949בשנת
העין.ראש
העיןבראשחלבטיפתלמרפאתהחודשיםשלושתבתתלמהנלקחה1952בשנת

ראשהדסההחוליםלביתאותההפנתהתלמהאתשבדקההאחותשגרתית.לבדיקה
בבוקרהשכםהיוםלמחרתללילה.החוליםבביתתלמהאתהשאירההאםהעין.
ממנהביקשואףנפטרהתלמהכילאםואמרמבוגראדםהמשפחהבביתהופיע

הקבורה.סידוריבעבורכסף

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
תלמה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהלדבריהתקבללימים,

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוו-ג,בא,העיןראשמחנותשללידותפנקסהוועדהבידי.1
.1/2/52ביוםנולדהסלם"סעידגירופי"תלמה

כיעולהממנובילינסון,החוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.2
דלקתשלבאבחנה12/2/52ביוםהחוליםלביתהתקבלהתלמה""גרפי
ראשממעברתנשלחהיום12בתתינוקתנרשם:המחלהבגיליוןריאות.
הועברהזהבמצבומכחילה.בקושינושמתהילדהימים"שלושההעין.
החולים...״.לבית
דלקתשלבאבחנה14/2/52ביוםאשפוזימישלושהכעבורנפטרהתלמה

ריאות.

"גרפיכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
תשי״בבשבטי״חביוםנפטרההעין,ראשג'ממחנהסעיד"בתתלמה

שבועיים..בתבהיותהתקווה,פתחבילינסוןהחוליםבבית14/2/52
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרהגירפיותמניהסעידבתתלמהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תקווה,פתחבילינסוןהחוליםבבית14/2/52ביוםריאותמדלקתכתוצאה
ימים.שבועייםכבתבהיותה

גילה.אתהקובעיםהמסמכיםשרשרתעלמסתמכתהוועדהתלמהשללגילהבאשר

אותר.לאתלמהשלקבורתהמקום

1)^ןן;מו;יבדסימא*'
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.05127826.5גירפיתלמהשלת.זמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חדדוסעידהסעידבןאברהםהנדון:
321/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותדמארי,מזלגבישלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחהשנה.חציבןבהיותואברהםעםיחד1949שנתבסוף

י.גהעיןראשהעולים
אברהםאתעמהולקחההמשפחהלאוהלאחותהגיעהלמחנה,הגיעםלאחרכשבוע
באותופעמיםמספרלהיניקובאההאם)הדסה(.איבמחנההתינוקותלבית
יום.

נפטר.אברהםכילהנמסרהיוםלמחרתבהגיעה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

עואדסעידלפיוג',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
נכנסו12821מספרעולהותעודת640מספרכרטיסנושאיחדדוסעידה
ארבעהבןהיהאברהםכיצויןכן.17-18/4/50הימיםביןלמחנה
.29/5/50ביוםבצריפיןונפטרחודשים

לפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלסופי""גליוןהוועדהבידי.2
.28/5/50ביוםאושפזג',העיןראשממחנהחדדעוודמעידבןאברהם

(4)ק״גודיסטרופיהריאותדלקתבגללנתקבלח'5בן"ילדצויןכן
מת".הלילה...ובאותו

ריאות.מדלקתכתוצאהנפטראברהםכינמצאהמוותשלאחרבבדיקה

אברהםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
י״אביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהחדדאברהם()בןעוודמעיד
חמישהבןבהיותוהעין,ראשהדסההחוליםבבית27/5/50תש״יבסיון

חודשים.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

אברהם"חדדלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.4
חודשיםחמישהבןבהיותונפטרהעין,ראשהעוליםממחנהעואד"סעיד
שורהבי,ילדיםבחלקת30/5/50תש״יבסיוןי״דביוםלקבורהוהובא
.16מספרקברט״ז,
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הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרחדד,וסעידהסעידבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן לאחרימיםכחודשוזאתחודשיםחמישהבןבהיותו,28/5/50ביוםריאות ארצה.עלייתו

ילדיםבחלקתתקווהפתחהעלמיןבבית30/5/50ביוםלקבורההובאאברהם
.16מספרקברט״ז,שורהב',

אברהם.שלפטירתומועדקביעתלגביהסופי""הגליוןעלמסתמכתהוועדה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,יה
ועדהחברועדהחברת

דל הוועדהו"ריקדמיד׳שופט)דימ'(יעקב

העתק:
.4274809חדדאברהםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)חסן(יפתוזהרהסעידיעישבתרבקההנדון: 322/96מספרתיק
התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהכהן,אסתרגבישלעדותהפיעל
המשפחהשנה.כבתשהיתהרבקהעםיחד1949אוקטוברחודשבמהלךמתימן

שמר.עיןבמחנההתגוררה

החוליםלביתאמהידיעלונלקחהרבקההתקררהלארץעלייתםלאחרכחודש
אמה.עםהביתהחזרהמכןולאחרבדיקותלהנערכושםחנה.פרדס

מכןלאחריומייםחנה.פרדסהחוליםלביתרבקהשובנלקחהמהזמןלאחר
לבקרההלךהאבטיפול.להמשךהחוליםבביתהושארהורבקהלביתההאםשבה האבבחיפה.החוליםלביתהועברהרבקהכילונמסרהחוליםלביתובהגיעו
נפטרה.רבקהכילונמסרושםבחיפההחוליםלביתנסע

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החכירה:ממצאי

"יאישלפיההמשפחה,שמסרה(61978)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
צויןכן.12/10/49ביוםארצהעלוילדיהםוחמשתחסן"וזהירהסעיד
.7/12/49ביוםונפטרהארצהבהגיעהשנהבתהיתהרבקהכי

חנהפרדסהחוליםביתידיעלשהוכנולתשלוםחשבונותאיתרההוועדה.2 פעמייםאושפזהסעיד"יאש"רבקהכיעולהמהם,1949נובמברמחודשאי
חמישהבמשךשניואשפוזימיםשמונהבמשךראשוןאשפוזהחולים.בבית
ימים.

רמב״םהחוליםביתשלמיוןלחדרכניסהיומןמתוךדףאיתרההוועדה.3 שמרעיןהעוליםמביתסעידחסןיעישרבקהכיעולהממנובחיפה,
סך7/12/49ביוםונפטרהשנה,בתבהיותה,29/11/49ביוםאושפזה
אשפוז.ימישמונההכול

תזונה.ותתמעייםדלקתהמוות:סיבת

עבורבחיפהרמב״םהממשלתיהחוליםמביתאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.4
ביוםאושפזהחסןסעידיעישרבקהכיעולהממנונובמבר,חודש

29/11/49.

רמב״םהממשלתיהחוליםמביתשניחודשיאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.5
סעידחסןיעישרבקהכיעולהממנו,1949דצמברחודשעבורבחיפה
שמונההכול)סך7/12/49ליוםעד29/11/49ביוםלאשפוזנכנסה
שנה.בתבהיותהנפטרהשבוימים(

תזונה.ותתמעייםדלקתהמוות:סיבת
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יעש"רבקהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
בתבהיותה,7/12/49ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתחסן"סעיה
שנה.

והתייבשות.מעייםדלקתתזונה,תתהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.7
ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתבמקור()כךחסן"סעידיעל"רבקה

שנה.בתבהיותההממשלתי,החוליםבבית7/12/49

והתייבשות.מעייםדלקתתזונה,תתהמוות:סיבת

סעיד"חסןיעש"רבקהלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.8
ביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותהנפטרהשמרעיןהעוליםמבית

התינוקות.בחלקת8/12/49

הוועדה:מסקנות

)חסן(יפתוזהרהסעידיעישבתרבקהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לאחרכחודשייםשנה,בתבהיותהרמב״םהחוליםבבית7/12/49ביוםנפטרה לארץ.המשפחהעליית

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית,8/12/49ביוםלמחרת,לקבורההובאהרבקה שבמקום.התינוקות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה(
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'7יעקבקדמי
הוועדהו"רי

העתק:
.4107127רבקהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בדדה)גאולה(וליהוגי)ויקטור(חיוטובתזוהרההנדון:
323/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהבררה,גאולההגב'שלעדותהפיעל שלידלוקססנטהעוליםבמחנהושוכנה,1948בשנתזוהרהעםיחדמטריפולי
חיפה.

החוליםבביתלאשפוזהשנתייםבתזוהרההבתנלקחהמכןלאחרחודשיים
שבועותשישהמקץבשבוע.פעמייםלבקרההגיעההאםבחיפה.רמב״ם

נפטרה.זוהרהכילהנאמרלראותההאםכשהגיעה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

בשנתנולדהבררה""גיורהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.4/10/49ביוםארצהועלתה1949

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 19/10/49בתאריךנפטרההעלייהשערהעוליםמביתזוהרה""בורדה חודשים.עשרהבתבהיותה

"בוגדהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בתבהיותה19/10/49ביוםנפטרההעלייהשערהעוליםמביתיורה"גי

חודשים.עשרה

רעלת.המוות:סיבת

זוהרה""בוקסהכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
"עשרבתבהיותה,19/10/49תש״י,בתשריכ״וביוםנפטרהעלייהמשער
המחנה.שלהתינוקותבחלקתביוםבולקבורהוהובאהשנים"

הוועדה:מסקנות

וגיוליה)ויקטור(חיוטובתזוהרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיםעשרהבתבהיותה19/10/49בתשריכ״וביוםנפטרהבררה)גאולה(

לאחריום15וזאתהקבורה,ביומןבטעותשנרשםכפישניםעשרבתולא לארץ.עלייתה

ביום.בודודמחנהשלהתינוקותבחלקתלקבורההובאהזוהרה
זוהרהשהשמותהריברדה,גאולההגב'האםשלעדותהפיעלכילצייןיש בזיהויה.ספקאיןאךהמשפחה,בשםמסויםשיבושחלכןזהים.ורהוגי
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.4131003זוהרהשלזהותתעודתמספר־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

1126



ערומיומלכהשלוםבןיאירהנדון:
327/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוק,אםערוסי,מלכהשלמעדותה
בי.שמרעיןבמחנהושוכנהלהיריונההשמיניבחודשכשהאם1949בשנת
שלושההמשפחה.באוהליאירנולדלמחנה,המשפחהכניסתלאחרימיםחודש

שמועותלאוזניההגיעושכןהמשפחה,באוהליאיראתהאםהסתירהשבועות
בריתתערךלבןכישדרשהאבבלחץרקתימן.עולימקרבילדיםחטיפתעל

שבמחנה.התינוקותלביתיאירנלקחמילה,

הימים,באחדחודשים.ארבעהבמשךיוםמידיהבןאתלהיניקבאההאם
במקוםמהומההקימההמשפחהנפטר.כילהנאמריאיר,אתלבקרהאםמשבאה
כיכשהתלוננועשרה.ששבןנערשלגופהבפניהםהוצגהלחציםלאחרורק
שיש.מהזהכילהםנאמרבנם,גופתזואין

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה56858מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
12/11/49ב-ילדיהםעםיחדארצהעלוערוסי"ומלכהמוסא"מלאם
שמר.עיןבמחנהושוכנו

ובארכיוניםהשוניםברישומיםהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.2
יאירשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהעלולאלרשותם,העומדים

ערוסי.ומלכהשלוםבן

הוועדה:מסקנות
שלוםבןיאירשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

ערוסי.ומלכה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מי
ועדה

מימון,דוד
חבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

^שופט)דימ'7קדמייעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
ערוסייאירשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4161020)ז״ל(ערוסישלוםהאבשלת.ז.מספר

.4161021)ז״ל(ערוסימלכההאםשלת.ז.מספר
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חלאוגוסנהיחיאגןסאלםהנדון:
328/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוק,אחיחלה,סעדיהמרשלמעדותו
העין.בראשושוכנההשנתייםבןסאלםעםיחד1949בשנת
לביתסאלםאתלקחתשביקשמזוההלאאדםהמשפחהלביתהגיעעלייתםבערב

ערב.עםלביתהושבהאליוהתלוותההאםחולה.שסאלםבטענההתינוקות

הועברכילהנאמרוחצי,שנהכבןשהיהסאלם,אתלבקרהאםכשבאהלמחרת
העוליםבביתנמצאסאלםכילהנאמרהשומרלתלומשהגיעההשומר,לתל
חרס.העלוסאלםאתלאתרהאבמאמציגםכמוהאםשלמאמציהכלשמר.בעין

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

סאלם"יחיאכיעולהממנוהיהודית,הסוכנותשלחשבוןהוועדהבידי.1
כן.23/9/49ביוםמתימןארצהעלוילדיהםושלושתאשתווגוסנה"חלא ארצה.הגיעועםוחצישנהבןהיהסאלםכיצוין

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
גוסנאואשתוחלאיחיאלפיו,53532מספרעולהותעודת638מספר

וחצישנהבןהיהסאלםכיצוייןכןבמחנה.שהוילדיהםושלושת
בכפרושוכנה14/6/50ביוםהמחנהאתעזבההמשפחהוכיארצה,בהגיעו
אוריה.

החוליםמביתסאלםשלהרפואילתיקושצורףהפניהמכתבהוועדהבידי.3 נרשםסאלםשלושמוהגרמניתבשפהרשוםההפניהמכתביפו.אנידגי
".8015£01113£כ:

כיעולהממנויפו,דגיאניהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.4 ביילדיםבמחלקתאושפזהעיןראשהעוליםממחנהסלם"סלםבן"סכיה
מהקאותסבלהואלהידרדר,מצבוהחלמהזמןכעבור24/9/49ביום

.30/9/49ביוםסאלםנפטרהטיפולולמרותושילשולים,מתגברות

שלרישוםובודגאיניהחוליםביתשלפטירותיומןהוועדהבידי.5
בןכ״סכיהסאלםשלשמונרשםכןהעין.ראשהעוליםממחנהנפטרים
.1/10/49ביוםשנפטרסלם"

סלם"סלםבן"סכיהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.6
בבית1/10/49תש״יבתשריח'ביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנה
וילדים.ליולדותהחולים
)התייבשות(.דיסטרופיההמוות:סיבת
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כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהרישוםאיתרההוועדה.7
דגיאניהחוליםבביתנפטרהעיןראשהעוליםממחנהםלםי'סלםבר"סכיה
.2/10/49ביוםלקבורהוהובאשנתייםבןבהיותו

סלם"סכיהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.8
לקבורהוהובאשנתייםבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהסלם"
,1אזורילדיםחלקתשאול,קריתהעלמיןבביתתש״יבתשריט'ביום

.34מספרקבר,5שורה

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרחלאוגוסנהיחיאבןסאלםכיבוודאותעולהלעילהמידעמו
לאחרשבועוזאתוחצי,שנהכבןבהיותויפודגיאניהחוליםבבית30/9/49
לארץ.עלייתו

ילדיםחלקתשאול,קרייתהעלמיןבבית2/10/49ביוםלקבורההובאסאלם
.34מספרקבר,5שורה,1אזור

מחדששבתרגומוהריבגרמניתההפניהבמכתבנכתבסאלםשלושמוהיות
סלםבןזכריהשפירושוסלם"בןכ״סכיההחוליםבגיליוןנרשםלעברית
שהזיהויהריתימן,עוליאצלמקביליםשמותהםויחיאוזכריהוהיות
ודאי.

לגביכקובעיפודגיאניהחוליםביתשלהמחלהגיליוןאתרואההוועדה
סאלם.שלפטירתומועד

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.0855438-8סאלםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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צבריושרהאהרוןבתחממההנדון:
337/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםצברי,שרהגבישלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחהחודשים.שמונהבתשהיתהחממהעםיחד1949בשנת
שמר.עין

מדיאותההיניקהאמאבמקום.התינוקותלביתחממהנלקחהלמחנהבהגיעם
אושפזהחממהכילהנמסרברורלאחרחממה.אתמצאהלאהימיםבאחדיום.
בכרכור.לקבורהוהובאהנפטרהושםהחוליםבבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החלירה:ממצאי

"אהרוןלפיההמשפחה,שמסרה57420מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
23/11/49ביוםמתימן.ארצהעלוילדיהםושני'1סבריוזהרהיוסף

בי.שמרעיןהעוליםבביתושוכנו

".25/12ו-״ונפטרהבהגיעהחודשיםשבעהבתהיתהחממהכיצויןכן

עלתהצוברי"אהרוןבת"חממהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.23/11/49ביוםמתימןארצה

מברי"יוסףאהרון"חממהלפיושמר,עיןשלחוליםפנקסהוועדהבידי.3
ונפטרהיעקבבארהחוליםבביתלאשפוזנשלחה57420מספרעולהתעודת
חודשים.וחצישבעהבתבהיותה"25/12"ביום

עולהממנויעקב,בארהחוליםביתשלחוליםקבלתפנקסהוועדהבידי.4
ביוםהתקבלהב'שמרעיןהעוליםממחנהסברי"אהרוןבת"חממהכי
נפטרהכינרשםהחוליםקבלתבפנקס.25/12/49ליוםעד6/12/49ה-

ריאות.מדלקתכתוצאה

"חממהלפיויעקב,בארהחוליםביתשלאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.5
נפטרה.בויום,25/12/49ליוםעד6/12/49מיוםאושפזהסברי"

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרהצבריושרהאהרוןבתחממהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וחצישבעהבתבהיותהיעקבבארהחוליםבבית25/12/49ביוםריאות

ארצה.המשפחהעלייתלאחרימיםכחודשוזאתחודשים,

אותר.לאקבורתהמקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

£
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.041597956חממהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דחכש)סעדה(ושרהסלימןסאלםבתזהרההנדון:
1/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהדחבש,סאלםשלעדותופיעל
העין.בראששוכנההמשפחה.1949שנתבסוףזהרהעם

התינוקותלביתשנתייםבתשהייתהזהרהנלקחהארצהעלייתםלאחרשבועיים
משילשולים.שסבלהמשום

ביוםשובבבואםהוטב.שמצבהונראהלבקרהבאומכןשלאחרשישיביום
אתלראותביקשההאםנפטרה.זהרהכילהםנמסרהתינוקותלביתראשון
ידוע.לאבמקוםלקבורההובאהכברזהרהכילהנאמראךהגופה,
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

זיכרונםאתסותרבפניהםשהוצגהקבורהרישוםכיכךעלקובלתהמשפחה
האירוע.שלהכרונולוגיהלגבי

החדירה:ממצאי

מחנה.641מספרכרטיסרישוםובוהעיןמראשעוליםפנקסאיתרההוועדה.1 ארצהעלובנותיהםושלושתדחבשוסעדהסלימןסלםכיעולהממנואי,
ונפטרהבהגיעהשנתייםבתהייתהזהרהכיצויןכן.23/9/49ביום
.16/11/49ביום

זהרהלפיותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ראשבמחנה16/11/49ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהדחבשסאלם
שנים.שלושבתבהיותההעין

נפטרהדחבשסאלםזהרהלפיוהסוכנות,שלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
בביתנקברהזהרהכיצויןכןשנים.תשעבתבהיותה17/11/49ביום

תקווה.שבפתחהעלמין

העיןראשהעוליםמחנהמנהלמחלקתמטעםלקבורההפניהאיתרההוועדה.4
לכרטיסהמתייחסרישוםובותקווהפתחקדישאלחברה16/11/49מיוםא'

כאשרדחבשסאלםזהרהשלקבורתהאתלסדרמבקשיםלפיו,641מספר
היהודית.הסוכנותחשבוןעלתהינהההוצאות

ראשהעוליםממחנהדחבשסאלםזהרהלפיוקבורה,יומןאיתרההוועדה.5
בחשוןכ״הביוםלקבורהוהובאהשניםתשעבתבהיותהנפטרההעין
.56מספרקברא',שורהב',ילדותבחלקת,17/11/49תש״י,

1133



הוועדה:מסקנות

כתזהרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמןזהרה,שלבגילההשיבושאףעל
בתבהיותההעיןראשבמחנה16/11/49ביוםנפטרהדחבשוסעדהסלימןסאלם

כמוהסוכנות.שלפטירותביומןבטעותשנכתבכפיתשעבתולאשנתיים,
בשבוע.ד'ביוםהיהפטירתהתאריךכן

תקווהשבפתחסגולההעלמיןבבית17/11/49ביוםלקבורההובאהזהרה
.56מספרקברא',שורהב',ילדותבחלקת

מספרלקבורההובאו1949נובמברחודששבמהלךהרישומיםמןעולהאכן
העין.ראשהעוליםממחנהנפטריםשלניכר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.1054761-0זהרהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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נקש)סביחה(ודינהנאגייבןפרטי(שם)ללאהנדון:
2/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתהתינוקנולדהתינוק,שלדודתודודאי,מריםגבישלעדותהפיעל
ביתבשכונתבירושליםהתגוררההמשפחהחולים.ביקורהחוליםבבית1948

החדשה.ישראל

לאההוריםנפטר.שבנהלהנמסרלמחרתיומיים.במשךבנהאתהיניקההאם
קבר.חלקתאוגופהראו

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

יגגישלהבןלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה
ביקורהחוליםבבית19/2/48ביוםנפטרהחדשהישראלביתמירושליםנקש

ימים.ארבעהבןבהיותוחולים,

הוועדה:מסקנות

נפטרנקש)טביחה(ודינהנאגיישלהבןכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
ימים.ארבעהבןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית19/2/48ביום

קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודקובל,ישופטת)דימ'(דליה(
ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
היילודשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.191206נגייהאבשלת.ז.מספר

.532710דינההאםשלת.ז.מספר
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שבאם)שולמית(וסלאמהיחיאאהרוןבן)אהרון(יוסף
3/97מספרתיק

הנדון:
התלונה:פרטי

יוסףנולדהתינוק,אחות)שבאם(,דוריבתיהשמסרהבכתבעדותפיעל
העין.ראשבמחנההמשפחהבאוהל1949נובמברחודשבמהלך

שלושהשההשםשבמחנההתינוקותלביתיוסףהועברהלידה,לאחרקצרזמן
נפטר.כילהנאמריוסףאתלבקרהאםמשבאההימים,באחדחודשים.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

ניתנולבנהכיהאםציינהבהלול-מינקובסקי,ועדתחוקריבפניבעדותה
בנו.להולדתבסמוךנפטראשרהאבשםהואאהרוןואהרון.יוסףשמות:שני

אתהמעוררדבריוסף,שלשמואתהנושאתחדשהמצבההמשפחהגילתהלימים,
חי.הואוכינפטרלאיוסףכיחשדה
החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה39312מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בי.העיןראשלמחנהונשלחה30/10/49ביוםארצהעלתההמשפחה

"אהרוןכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
נכנסו,1277וכרטיס39312מספרעולהתעודתנושאישבאם"וסלמהיחיא
ילדיהם.שלושתעםיחד30/10/49ביוםלמחנה

עבור26/3/50מיוםהעיןראשהדסההחוליםלביתהפניההוועדהבידי.3
שלושתבןשבאם""אהרוןאתלטיפוללקבלבקשהובהשבמחנההילדיםבית

.1277מספרכרטיסנושאהחודשים

ממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמחלהמהלךגיליוןהוועדהבידי.4
חודשיםשלושהבןבהיותו26/3/50ביוםאושפזשפאב""אהרוןכיעולה

במשקלירדאשפוזו"במהלךזהבגיליוןנכתבכןאטרופיה.שלבאבחנה
מהלם".כתוצאה"27/5"שנפטרעדמשיעולוסבל

כרטיסנושאהעיןראשהדסההחוליםביתשלמעקבגיליוןהוועדהבידי.5
נפטרהחודשים,שלושתבןשפאב""אהרוןכיעולהממנו,1277מספר
אשפוז.ימי63בתום27/5/50ביום

ידיעלשנוהלהעיןראשמחנהשלכלליפטירותיומןהוועדהבידי.6
נפטר,1277מספרכרטיסנושאשבאםאהרוןלפיוהיהודית,הסוכנות

חודשים.חמישהבןבהיותו,28/5/50ביוםהדסההחוליםבבית

אהרוןכיעולהממנוב',העיןראשמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.7
ביוםנפטר,1277מספרכרטיסנושאשבאםוסלמהיחיאאהרוןבן

חודשים.חמישהבןבהיותו,29/5/50
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הסוכנותבמשרדישנרשמה29/5/50מיוםלקבורההפניהאיתרההוועדה.8
להסדירבקשהובהתקווה,פתחקדישאחברהבעבורהעיןבראשהיהודית

שנפטר1277מספרברטיםנושאב'ממחנהשבאםאהרוןשלקבורתואת
חודשים.חמישהבןבהיותו

'אברהם'.השםגביעלרשוםאהרוןהשםלכאורהכינראה

"שפאבכיעולהממנו,628מספרנרשםעליוקבורהרישיוןהוועדהבידי.9
והובאבריאותמבצקתכתוצאהנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהאברהם"
חודשים.חמישהבןבהיותותקווה,בפתחלקבורה

רישוםובותקווהפתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.10
ביוםלקבורההובאשבאם""אברהםלפיו,628סידורילמספרהמתייחס

מספרקברט״ז,שורהבי,ילדיםבחלקת30/5/50בסיוןבי״דשחלגי
חודשים.חמישהבןבהיותו,18

"אברהםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.11
החוליםבבית27/5/50תש״יבסיוןי״אביוםנפטרעואד(")בןשפאב
חודשים.חמישהבןבהיותוהעין,ראשהדסה

הוועדה:מסקנות

וסלאמהאהרוןבן)אהרון(יוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית27/5/50ביוםבריאותמבצקתכתוצאהנפטרשבאם,)שולמית(

חודשים.חמישהבןבהיותוהעין,ראשהדסה

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית30/5/50ביוםלקבורההובאיוסף
.18מספרקברט״ז,שורהב',ילדים

העיןראשהדסההחוליםביתשלהמחלהמהלךגיליוןעלמסתמכתהוועדה
יוסף.שלפטירתוותאריךגילולגביכקובע
שנפלההטעותבשלהשתרשאברהםהשם)אהרון(.יוסףשלבזיהויוספקאין

לשמוהרישוםביצועבעתתוקנהאשרטעותלקבורה,ההפניהבטופסלראשונה
התינוק.שלהנכון

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,׳דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
שבאם.)אהרון(יוסףשלת.ז.הוועדהבידיאין

.150520זי/שבאםסלמההאם:שלת.ז.מספר
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גורגיושרהנימיםבןיצחקהנדון:
4/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותדוויב,רבקההגב'שלעדותהפיעל
ברמתיים.ושוכנה1946בשנתמתורכיה

משילשוליםיצחקסבלשנהחציכבןבהיותו.1950בינוארבארץנולדיצחק
בידיאותוהפקידההאםסבא.בכפרמאירהחוליםלביתאמוידיעלונלקח
נפטר.יצחקכילהנאמרמשחזרהדקותלמספרמהחדרויצאההרפואיהצוות

הקבורהלמקוםהמשפחהמשהגיעהאךהמחרת,ביוםתערךהלוויהכינאמרלאם
יצחקכילהנאמרושםהחוליםלביתחזרההאםקבורה.טקסכלהתקייםלא
לקבורה.הובאכבר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

יצחקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
חודשים.שישהבןבהיותו,30/6/50ביוםנפטר"הדר"מרמתייםגורגי

כספי.א'ד״רהואהמודיעהרופאכיצויןכן
המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

שישהבןיצחלגורגיכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.2
בתללקבורהוהובאהמוחקרוםמדלקתכתוצאהנפטרמרמתייםחודשים
אביב.

בןיצחקכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.3
,30/6/50תש״י,בתמוזט״וביוםנפטרמרמתייםגורגינסים

בבית
תלהעלמיןבביתונקברחודשיםשישהבןבהיותואביב,תלהדסההחולים
.17מספרקבר,3שורה,1א'אזוראביב

כיעולהממנושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בתמוז,כ״דא'ביוםנקברחודשים,שישהבןגורגי,נסיםבןיצחק

9/7/50,
.17מספרקבר,3שורה,1א'אזורשאולקריתהעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרגורגיושרהניסיםבןיצחקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שישהבןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית30/6/50

,1א'אזורשאולקרייתהעלמיןבבית9/7/50ביוםלקבורההובאיצחק
.17מספרקבר,3שורה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

>שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

.^1
^_ הוועדהיו״רקדמיז^שופט)דימ'(יעקב

העתק:
.3057708-4יצחקשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)מליחי(מלאכיוגאזלדודבן)שלום(סאלםהנדון: 5/97מספרתיק

התלונה:פרטי

יחדמתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותמלאכי,אורהשלעדותהפיעל
העין.ראשבמעברתשוכנההמשפחההשנתיים.בן)שלום(סאלםעם

ראשהדסההחוליםלביתונלקח)שלום(סאלםחלההגיעם,לאחרמספרימים
סירבוהרופאיםאןהביתה,לקחתורצוואףלבקרובאוההוריםהעין.

נפטר.)שלום(סאלםכילהםנמסרבהגיעםלמחרתלשחררו.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

וגזלעואדדודלפיואי,העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ארצהעלו,53745מספרעולהותעודת878מספרכרטיסהנושאיםמליחי בהגיעו.ארצה.שנתייםבןהיהסאלםכיצויןכן.28/9/49ביום

סאלםכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
בןבהיותו,2/12/49ביוםנפטר878מספרכרטיסנושאמליחידוד

שנתיים.

מלחי"דוד"סאלםלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
שנתיים.בןבהיותוהעין,בראש2/12/49ביוםנפטרהעיןמראש
טרופית.מלריההמוות:סיבת

מחנהעבורסגולההעלמיןבביתשנערכהנפטריםרשימתאיתרההוועדה.4
בהיותודצמבר,בחודשנפטרמלחי"דוד"סאלםלפיההעין,ראשהעולים

שנתיים.בן

חברהאל2/12/49מיוםהעיןראשמחנהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.5
מלחי".דוד"סאלםשלקבורתואתלסדרמבקשיםלפיהתקווה,פתחקדישא

.878מספרכרטיסצויןכן

דוד"סאלםלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.6
לקבורהוהובאשנתייםבןבהיותונפטרהעין,ראשהעוליםממחנהמלחי" מספרקברא',שורהב',ילדיםבחלקת2/12/49תש״יבכסלוי״אביום

4.

הוועדה:מסקנות

מלאכיוגאזלדודבן)שלום(סאלםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותוהעין,בראש2/12/49ביוםטרופיתממלריהנפטר)מליחי(,
שנתיים.

מספרקברא',שורהב',ילדיםבחלקתביוםבולקבורההובא)שלום(סאלם
4.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,ד
ועדהחבר

ל^( דושופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.00568370
.00568366-9

העתק:
מלאכיסאלםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

מלאכיגאזלהאםשלת.ז.מספר

1142



שמעוסעידהדודבןיוסףהנדון:
6/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאחותוחזי,ימימהגברתשלעדותהפיעל
עתלית.במחנהלהתגוררועברה,1949בשנתיוסףעםמתימן

עלונלקחבגוףופריחהעינייםמדלקתיוסףסבלחודשיםתשעהבןבהיותו רמב״ם.החוליםלביתמידאותםשהפנהלרופאאמוידי

הורשתהלאבהגיעההימיםבאחדהחולים.בביתאמואותוהיניקהשבועבמשך
למחרת.ישוחררהנראהוככלעינייםדלקתליוסףשישלהונמסרלהיכנס,
נפטר.יוסףכילהנאמרהחוליםלביתבואהעםלמחרת

אתהמאשרמסמךכלקיבלולאוכןקברחלקתאוגופהראולאההורים
יוסף.בנםשלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימיםיוסף.שלפטירתו
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

(98532)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדמספרגיליוןאיתרההוועדה.1 .15/8/49ביוםלארץמשפחתועםעלההתינוק(של)אביושמעדודלפיו,

לפיורמב״ם,החוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףהוועדהבידי.2
עתלית.במחנהמשפחתועםלהתגוררועברבעדןנולדיוסףדודהתינוק

דודאושפזארצההמשפחהעלייתלאחרשבועותשישהאלהרישומיםלפי וזאת,27/9/49ליוםעד21/9/49מיוםרמב״םהחוליםבביתיוסף וחצי.שנהבןבהיותו
דודהתינוקלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3

וחצי.שנהבןבהיותו26/9/49ביוםנפטריוסף
ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת

דודהתינוקלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
וחצי,שנהבןבהיותו,26/9/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתיוסף
רמב״ם.החוליםבבית

מעיים.ודלקתתזונהתתרעלת,המוות:סיבת

מביתדודיוסףהתינוקלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
במקום28/9/49ביוםונקבר26/9/49ביוםנפטרעתליתהעולים

התינוקות.
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הוועדה:מסקנות

וסעידהדודבןיוסףהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
וזאתוחצי,שנהבןבהיותורמב״םהחוליםבבית26/9/49ביוםנפטרשמע

לארץ.עלייתולאחרשבועותכשישה

הוארמב״םהחוליםביתשלהפטירותביומןשנרשםכפיהפטירהתאריך
הקובע.

מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת28/9/49ביוםלקבורההובאיוסף
דוד.

ספקאיןאךשמואתמקדיםאביוכששםהתינוקנרשםהשוניםבמסמכים הפרטים.ליתרבהתייחסבזיהוי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר ועדהחברתהוועדהו"רי

.00098536יוסףשלזהותתעודתמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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קרץואסתרבנימיןבתמנוחההנדון:
7/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מגרמניהארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיקרץ,נתןמרשלעדותופיעל
שוכנההמשפחה.11/11/48ביוםשנולדהמנוחהעםיחד1949מרץבחודש
יעקב.לבארעברומכןולאחרעתליתבמחנהתחילה

הופנתהומשםלרופאונלקחהבחצבתחלתהחודשיםארבעהכבתשהיתהמנוחה
שלושהבמשך12בבןשהיהאחיהאותהביקרשםאביב.תלהדסההחוליםלבית בקרוב.תשוחררהיאוכימשתפרמצבהכילוונאמרימים
לוהראהאףהרופאנפטרה.מנוחהכילונאמרלקחתה,בהגיעוהשלישיביום
בה.שמדוברבטוחהיהלאהואפניהאתראהולאהיותאךגופה,

קבר.חלקתראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
מנוחה.שלשמהעללבוחרוהודעהגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהלימים
מתגוררתמנוחהכינרשם,2/9/97מיוםהפניםמשרדשלבמסמךבנוסף,
ציונה.נסגאולהברחוב
החדירה:ממצאי

מביתהרץמנוחהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
אביב,תלהדסההחוליםבבית26/6/49ביוםנפטרהיעקבבארהעולים
חודשים.שמונהבתבהיותה

אוזניים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת
העוליםממחנהקרץמנוחהכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.2

מדלקתחודשיםשמונהבתבהיותההדסה,החוליםבביתנפטרהיעקבבאר .30/6/49ביוםלקבורהוהובאהאוזנייםודלקתריאות

קרץמנוחהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.3
מדלקתכתוצאההדסההחוליםבביתנפטרהיעקב,בארהעוליםממחנה תשייטבתמוזג'ביוםלקבורהוהובאהחודשיםשמונהבתבהיותהריאות,

.18מספרקבר,5שורה,1חלקה,3אזור,4בגוש30/6/49

הוועדה:מסקנות

נפטרהקרץואסתרבנימיןבתמנוחהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שמונהבתבהיותה26/6/49ביוםאוזנייםודלקתריאותמדלקת

אביבבתלשאולקרייתהעלמיןבבית30/6/49ביוםלקבורההובאהמנוחה
.18מספרקבר,5שורה,1חלקה,3אזור,4בגוש

ציונה.בנסהיהלוועדהפנייתםביוםהמשפחהמגורימקוםכייצוין
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודקובל,>שופטת)דימ'(דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.007850332קרץמנוחהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לויולינהגיסיםבן)זיקי(יעקבהנדון:
16/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,הורילוי,ולינהניסיםשלעדותםפיעל
ברמלה.להתגוררועברה1948בשנתמבולגריה

יעקבהרופא.אסףהחוליםבביתכפגיעקבאתהמשפחהאםילדה1954בשנת
ויצ״ושלוילדאםלמוסדהועברואזימיםשבועבמשךבאינוקובטורשהה
היההואשםגםולדבריהשבועמידייעקבאתביקרההאםאביב.בתל

באינקובטור.

לביתהועברהואכילהנאמריעקבאתלבקרהאםמשהגיעההימיםבאחד
מבעדרקלראותולההותרושםהדסההחוליםלביתנסעההאםהדסה.החולים
החוליםבביתיעקבאתביקרההאםבאינקובטור.נתוןעדייןכשהואלחלון
מןבאחדלחלון.מבעדרקלראותוהורשתהתמידאךחודשבמשךפעמיםמספר
לביתו.בקרובישוחרריעקבכיאחותידיעללהנאמרהימים

מידהחוליםלביתלהגיעמתבקשיםהםבומברקהמשפחהקיבלההיוםלמחרת
נפטר.יעקבכילהםנאמרההוריםמשהגיעוהבן.שלמאודהקשהמצבובשל
סידוריתמורתכסףושילםנענהלאאךהבןשלגופתואתלראותביקשהאב

הלוויה.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

לויולינהנסיםבןזיקכיעולהממנהלידה,תעודתאיתרההוועדה.1
בבארצריפיןהחוליםבבית11/10/54תשט״ובתשריי״דביוםנולד
יעקב.

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
"29/11"ביוםהחוליםלביתנכנםלוי"ולונהנסיםבן"יעקבכיעולה

".12ועודחודש"בןנרשםלשמובסמוך"30/12"ביוםונפטר

"לויכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
30/12/54ביוםנפטר,11/10/54יליד13סג'רחובמרמלהזק"יעקב
אביב.תלהדסההחוליםבבית

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ממנואביב,תלשאולקרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
2/1/55תשט״ובטבתח'ביוםלקבורההובאלויגסיםבןיעקבכיעולה
,8מספר,6שורהב',חלקה,4אזורז',גוששאולקריתהעלמיןבבית חודשיים.בןבהיותו

1147



הוועדה:מסקנות

נפטרלוי,ולינהניסיםבן׳)זיקי(יעקבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית30/12/54ביוםריאותמדלקתכתוצאה

חודשיים.כבן
אזורז',גוששאולקרייתהעלמיןבבית2/1/55ביוםלקבורההובאיעקב

.8מספרקבר,6שורהבי,חלקה,4

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.05226906-5לוי)זיקי(יעקבשלת.ז.מסי
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)גשהת(קשתוצביהיוסףבתמזלהנדון: 17/97ממסרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהקשת,ציוןמרשלעדותופיעל
באשקלון.ושוכנה,1950בשנתמתימן

לביתונשלחהחלתהחודשים11בתובהיותה,21/9/52ביוםנולדהמזל
אתלקחתיכוליםהםכילהוריםנמסרמספרימיםלאחרברחובות.החולים

הביתה.מזל

אתקברהאבעטופה.גופהנמסרהולאבנפטרה,מזלכילאםנמסרבהגיעם
ברחובות.הגופה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

מזלכיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה
החוליםבבית,31/7/53באב,י״טביוםנפטרהאשקלוןממגדלגשאתיוסףבת

שנה.בתבהיותהברחובותקפלן

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרה)גשהת(קשתוצביהיוסףבתמזלכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
שנה.בתבהיותהשברחובותקפלןהחוליםבבית31/7/53ביום

אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל'דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.51499150מזלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מימון)סלילה(וחיה)מסעוד(אליהובתגולדההנדון:
18/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחות)מימון(,כהןהלןגבישלעדותהפיעל
בתוהיתהשבצרפתבמרסיישנולדהגולדהעםיחד,1951שנתבמהלךמטוניס
ילדים.עשרהמנוהמשפחהילדיבהגיעה.חודשיםשישה

כיבטענהרמב״םהחוליםלביתגולדההועברהעלייהשערלמחנההגיעםעם
ונזקקההאםחלתהמכןלאחרחודשיים.במשךאותהביקרההאם"חלשה".היא

גולדה.אתלבקרבאהלאכןועללניתוח

לביתוהועברההבריאהגולדהלפיומברקהמשפחהקיבלהימיםחודשכעבור
המשפחהקיבלהמכןלאחריומייםלקחתה.לבואיכולהוהמשפחההתינוקות

בחיפה.לקבורהוהובאהנפטרהגולדהלפיושני,מברק

ועליושלטעםעפרתלוליתלוהראושםדוד,מחנההעלמיןלביתנסעהאב
באמיתותמאמיןאינוהואגופתהאתראהולאהיותאךגולדה,שלשמהרשום

העניין.
שלגי.לוועדתנמסרהעדות
לפיוהפנים,משרדשלרישוםתמציתלבקשתההמשפחהקיבלה21/11/95ביום
.00/12/64ב-נפטרה30/4/50יוםילידתגולדה

החקירה:ממצאי

מימון"ופלילה"מסעודלפיו,003489מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
שנתבמהלךנולדהגולדהכיצויןכן.1951במרץעלוילדיהםועשרת
1950.

מימון",משעודבת"גולדהלפיהלעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.6/3/51ביוםארצהועלתה30/4/50ביוםנולדה

גולדהלפיובחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3 חודשיםארבעהבתבהיותה,8/3/51ביוםאושפזהעלייה,משערמימון
והתייבשות.דיסטרופיהמעיים,דלקתשלבאבחנה

גרי...3400משקלירוד,כלליבמצבנתקבלה"הילדהכי:צויןכן
ירדהלשלשלהתחילההיאהשלישיבשבועהכבד"וגםמוגדלהיההטחול
מימיותיציאותשובהופיעו22/5/51"ביום.39עדעלהוהחוםבמשקל

לשחרורהועדומאזבמשקללקבלהתחילההילדהטיפול...אחרירבות...
החוליםביתאתעזבהמועטה.במידהרקבמשקלקבלהאמנםבטוב,הרגישה
היוםלמחרתהוחזרה.6/6/51ב-נוספתלהבראהלצפתונשלחהטובבמצב
ירדהגרי3,300)במשקלואצידוסיס...צחיחותשלקשהבמצב7/6/51ב-

אבעבועותהופיעו11/6/51ביוםגרי(.400אחדיוםבמשךבמשקלה
3600במשקלטובבמצבלצפתונשלחהיום17במשךבמחלקהשהתהרוח... .24/6/51ביוםכלומרגרי"
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לפיורמב״ם,החוליםביתשלחולים"קבלת"אינדקסאיתרההוועדה.4
בשלישיתאושפזהעלייה,שבשער3מביתןחודשיםעשרהבתמימוןגולדה
.6650/51מספרגיליוןצויןכןהחולים.בבית

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
,27/7/51ביוםמרעלתנפטרה,64צריףעלייהמשערמימוןגולדה חודשים.שבעהבתבהיותה

פטירתה.כמקום3וביתן6650מספרגיליוןצויןכן

מימוןגולדהלפיורמב״ם,החוליםביתשלנתיחותיומןהוועדהבידי.6
״.27/7"ביוםנותחהוגופתהחודשיםעשרהבתבהיותהנפטרה

גולדהלפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.7 לקבורהוהובאהחודשיםשבעהבתבהיותהנפטרהעלייה,משערמימון
דוד.מחנהשלילדיםבחלקת

גולדהלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהרישוםאיתרההוועדה.8 לקבורהוהובאהחודשיםשבעהבתבהיותהנפטרהעלייה,משערמימון .30/7/51ביום

הוועדה:מסקנות

)פלילה(וחיה)מסעוד(אליהובתגולדהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שנה.כבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית27/7/51ביוםנפטרהמימון,

מחנההעלמיןביתשלהילדיםבחלקת30/7/51ביוםלקבורההובאהגולדה
דוד.

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודמי(
ועדהחבר

קובל,ושופטת)דייה
ועדהחברת

דל שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.04263243-0מימוןגולדהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ודעיוושמעהשמעוןבן)דוד(רחמיםהנדון:
27/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמווודעי-לוי,שמעהשלעדותהפיעל
שמר.עיןהעוליםבביתושוכנהמתימן

חזרההלידהלאחרברנדייס.החוליםבבית1950מרץחודשבמהלךנולדדוד
יוםמידיהגיעההאםהתינוקות.לביתהועברוהואלמחנהדודעםהאם

הועברשדודלהנאמרלמקוםהאםכשבאהמכןלאחרימיםשבועלהיניקו.
רמב״ם.החוליםלבית

חלון.דרךדודאתראושםרמב״םהחוליםלביתההוריםנסעושבועכעבור
נפטר.דודכילהםנאמרהגיעםעםמכןלאחרנוסףשבוע

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

החוליםלביתהאםכשהלכהאולםדוד,לבנולקרוארצהכיהאבצייןבעדותו
רחמים.לבנםלקרואחשבוובעלהשהיאאומרתמצידההאםרחמים.לוקראה

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

ודעיושמעהסלםשמעוןלפיו(,56827)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
.21/11/49ביוםארצהעלו

בןדודכיעולהממנהלידה,עלהבריאותמשרדשלהודעההוועדהבידי.2
ברנדיים.היולדותבבית16/3/50ביוםנולדודעיוושמעהסלםשמעון

לתעודתהמתיחסרישוםובושמרעיןהילדיםמביתהפניההוועדהבידי.3
בביתלאשפוזמופנהידעי"סלםשמעון"רחמיםלפיו,56827מספרעולה

החולים.

רחמיםכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלמחלהסיכוםהוועדהבידי.4
צויןבהמשךשי".3"בןבהיותו5/4/50ביוםאושפזודעיסלםשמעון

בלילהירד.ומשקלושילשלהקיא,וכי16/3/50ביוםנולדרחמיםכי
כארבעה,12/4/50ביוםונפטרשחורבצבעחומררחמיםהקיאהאחרון
לידתו.לאחרשבועות
כתוצאהנפטרכיונמצאנותחהגופתוכיצויןהמחלהסיכוםבגיליון
אוזניים.ודלקתריאותמדלקתהמעי,שלמזיהום

"ודעילפיוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.5
שבעההכולסך,12/4/50ליוםעד5/4/50מיוםאושפזשמעון"רחמים
מחלה.ימי

המעי.כזיהוםהמוותסיבתצוינההאשפוזבחשבוןגם

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
12/4/50ביוםנפטרב'שמרעיןהעוליםמביתסלם"שמעוןרחמים"ודעי
חודש.בןבהיותו
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(,371/50)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7 ,12/4/50ביוםנפטרבישמרמעיןסלם"שמעוןרחמים"ודעילפיו חודש.בןבהיותו

כיעולהממנוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.8
ביוםלקבורהוהובאחודשבןבהיותונפטרסלםשמעוןרחמיםוודעי

ממשלתיקבורהרישיוןצויןכןדוד.מחנהשלילדיםבחלקת14/4/50
.371/50מספר

ובוהבריאות,למשרדרמב״םהחוליםמביתהמופנהמכתבאיתרההוועדה.9
צויןכןבניהם.פטירתעללהוריםההודעהמתןתהליךעלכלליתתלונה

העוליםמביתחודשבן56827ת.ע.סלםשמעוןרחמיםודעי"הילדכי
למרותכימצוין".12/4/50ביוםהחוליםבביתנפטרבישמרעין

ביוםרקההוריםהופיעוהעוליםלמחנהשנשלחוומברקטלפוניתהודעה
אתלראותבבקשהשמרעיןמחנהמהנהלתפתקעםהחוליםבבית24/4/50

בנם.

הוועדה:מסקנות

12/4/50ביוםנפטרודעיוושמעהשמעוןבןדודכיעולהלעילהמידעמן
חודש.כבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית

לאהוריודוד.מחנהשלהילדיםבחלקת14/4/50ביוםלקבורההובאדוד
פתקעםהחוליםבבית24/4/50ביוםרקוהתיצבומאחרהקבורהבעתנכחו

בנם.אתלראותבבקשההמחנהמהנהלת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

־שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
רחמים.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

.04146648-1שמעוןהאבשלת.ז.מספר

.04146649-1שמעההאםשלת.ז.מספר
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גוזיוברכהאברהםבת)ברכה(זהרההנדון:
40/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהגוזי,אברהםמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהלהתגוררועברה,1949בנובמברמתימן

לביתנלקחהזהרהביניהםהתינוקותוכלשלגיםסופתהייתהחורףבאותו
חנה.בפרדסהחוליםבביתאושפזהזהרהכילאםנמסרשבועלאחרהתינוקות.

וחצי.שנהבתשהיתהזהרהאתהיניקהוהאםהחוליםלביתהגיעוההורים
העולים.לביתחזרווההוריםזהרה,אתמידיהלקחומכןלאחרקצרזמן

נפטרה.זהרהכילהוריםנמסריומיםכעבור

פטירתה.אתהמאשרמסמךאוקבר,חלקתגופה,ראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

חנהפרדסהחוליםמביתאשפוזעבורלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.1
עד12/1/50ביוםאושפזהיז1גזהרהלפיו,1950ינוארלחודש

יום.16הכולסך,28/1/50
בתזהרהכיעולהממנוחנה,פרדסהעוליםמביתיומןאיתרההוועדה.2

.5:30בשעה28/1/50ביוםנפטרהגוזייוסףאברהם

מלריה.המוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

גוזיוברכהאברהםבת)ברכה(זהרהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
ממלריה.כתוצאהחנהבפרדס28/1/50ביוםנפטרה

אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

368 הוועדהיו״רקדמי׳ד^וויפטןדימ'(יעקב

העתק:
.041615741זהרהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כהןוטובה)קודי(גבריאלבןאליהוהנדון:
44/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מטורקיהארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותכהן,רחלהגב'שלעדותהפיעל
אביב.בתלוהתגוררה1945בשנת

בןבהיותואביב.תלהדסההחוליםבבית1951-1950השניםביןנולדאליהו
האםאביב.תלהדסההחוליםבביתלאשפוזונלקחברעאליהוחששנהחצי
ימים.שלושהבמשךיוםמידיהחוליםבביתאליהואתלבקרבאה
במהלךהשבת.לאחרלביתוישוחרראליהוכילהנאמרבשבועשישיביום
והובאנפטראליהוכילמשפחהשמסרמוכרלאאדםהמשפחהלביתהגיעהשבת
לקבורה.כבר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כהןוטובהגבריאלבןאליהוכיעולהממנולידות,יומןאיתרההוועדה.1
אביב.בתלהדסההחוליםבבית30/7/52ביוםנולד

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
ביוםהחוליםלביתהתקבלכהןוטובהגבריאלבןאליהוכיעולה

חודשים.שלושהבןבהיותו,8/11/52ביוםונפטר3/11/52

אביב,תלהדסההחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
ביוםנולד27רמב״םהמשךמרחובכהןגבריאלאליהוכיעולהממנה

כתוצאהאביבתלהדסההחוליםבבית8/11/52ביוםונפטר30/7/52
ריאות.מדלקת

עולהממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלנפטרכרטיסאיתרההוועדה.4 מדלקתכתוצאהונפטר3/11/52ביוםהחוליםלביתהתקבלאליהוכהןכי
חודשים.וחצישלושהבןבהיותו,8/11/52ביוםורעלתריאות

כהןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
ביוםנפטראביב,תל27רמב״םהמשךמרחוב30/7/52ילידאליהו

אביב.תלהדסההחוליםבבית8/11/52

ריאות.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

כהןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןאיתרההוועדה.6
כתוצאהנפטראביב,תל27רמב״םהמשךמרחוב30/7/52ילידאליהו
אביב.בתללקבורהוהובאורעלתריאותמדלקת

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.7
27רמב״םהמשךמרחובחודשיםשלושהבןכהןוטובהגבריאלבןאליהו

הדסההחוליםבבית8/11/52תשי״גבחשוןכ'ביוםנפטראביב,תל
ג',אזור,5גוששאולקרייתהעלמיןבביתלקבורהוהובאאביבתל

.5מספר,1שורה

1157



הוועדה:מסקנות

כהןוטובה)קרדי(גבריאלבןאליהוכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תלהדסההחוליםבבית8/11/52ביוםורעלתריאותמדלקתכתוצאהנפטר
חודשים.שלושהבןבהיותואביב,

אזור,5גוששאולקרייתהעלמיןבביתשבתבמוצאילקבורההובאאליהו
.5מספרקבר,1שורהג',

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.051214625כהןאליהושלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שוקארורחלמאירבתאביבההנדון:
46/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהשוקאר,רחלגברתשלעדותהפיעל
עתלית.במחנהושוכנה,1949בשנתאביבהעםמתימן

הצפיפותבשלהתינוקותלביתשנהבתשהייתהאביבה,נלקחהלמחנהבהגיעם
התינוקות.בביתולהיניקהלבקרהיוםיוםהלכההאםשבאוהלים.

למרותבמיטתהאביבהאתהאםמצאהלאהתינוקותלביתבהגיעההימיםבאחד
אושפזהשהיאנענתהאביבההיכןלשאלתהשם.אותהראתהכןלפניששעה
התקררות.בשלרמב״םהחוליםבבית

לאחרהחלון.דרךאותהוראתהלבקרה,רמב״םהחוליםלביתהגיעההאם
נפטרה.אביבהכילהנמסרבבואהיומיים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

בהגיעהשנהבתהיתהאביבהכימצויןבהעולהתעודתהוועדהבידי.1
נפטרה.וכילארץ

מאיראביבהלפיורמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
עשרהבתבהיותה,29/5/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםמביתמבית

חודשים.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסגםהוועדהבידי.3
עשרהבתבהיותה,29/5/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםמביתמאיראביבה

חודשים.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עתליתהעוליםמביתמאיראביבהלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.4
חודשים.עשרהבתבהיותהרמב״םהחוליםבבית29/5/49ביוםנפטרה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

אביבהלפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהפנקסהוועדהבידי.5
,29/5/49תשייט,בסיווןא'ביוםנפטרהעתליתהעוליםמביתמאיר

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת31/5/49ביוםונקברה

1159



הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהשוקארורחלמאירבתאביבהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בחיפה.רמב״םהחוליםבבית29/5/49

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת31/5/49ביוםלקבורההובאהאביבה

שהזיהויהרימשפחתה,שםציוןללאאביבהנרשמההשוניםשבמסמכיםאףעל
מגוריה.ומקוםאביהשםפיעלנעשההוודאי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

י( אלוף)מימימון,דוד^וופטת)דימ'(קובל,דליה(
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
.03036524אביבהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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הטליוזהבהחנניהבןאבישיהנדון:
47/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אביהטלי,חנניהשמסרבכתבעדותפיעל
אבישיאתהמשפחהאםילדה1/1/49ביוםיהודה.באבןוהתגוררהמתימן
בחדרה.החוליםבבית

הדסההחוליםלביתוהועברמשלשוליםאבישיסבלחודשיםשבעהבןבהיותו
אבישיכילמשפחהנמסרהחוליםבביתאשפוזולאחרימיםשלושהאביב.תל

נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנוחדרה,מחוזהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
חדרה.היולדותבבית1/1/49ביוםנולדהטליוזהבהחנניהבןאבישי

יהודה.באבןעתאותההתגוררההמשפחהכיצויןכן

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 ,16/5/49ביוםנפטרהתימניםשיכוןיהודהמאבןאבישי""היטלי חודשים.ארבעהבןבהיותו
מעיים.דלקתהמוות:סיבת

ממנואביב,תלשאולקרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
19/5/49תשייטבאיירי״חביוםלקבורההובאפייטל""אבישיכיעולה ,3מספרקבר,4שורה,1חלקהד',באזורשאולקריתהעלמיןבבית חודשים.ארבעהבןבהיותו

הוועדה:מסקנות

נפטרהטליוזהבהחנניהבןאבישיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית16/5/49ביוםמעייםמדלקתכתוצאה

חודשים.ארבעהבן

אביבתלשאולקרייתהעלמיןבבית19/5/49ביוםלקבורההובאאבישי
.3מספרקבר,4שורה,1חלקהד',באזור

שלבזיהויוספקאיןהקבורהביומןהמשפחהשםברישוםהשיבושלמרות
אבישי.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.03348778אבישיהטלישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ברגרבאוםומלגוזיטהשמעוןבןפרטי(שם)ללאהנדון:
48/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותובראלי,ברונישלעדותהפיעל
למעברתעברוומשםדודבמחנהלהתגוררעברההמשפחה.1951בשנתמפולין
)חיפה(.גליםשבבתאליעזרקריית
בנהעםהאםנלקחההלידהלאחרהמשפחה.בצריף1952בשנתנולדהתינוק
בנה,אתלראותהאםביקשהימיםשלושהבמשךבחיפה.רמב״םהחוליםלבית

נענתה.לאאך

קברחלקתאוגופהראולאההוריםנפטר.שבנהלהנמסרזותקופהבתום
פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הוועדה:מסקנות

שלהתינוקלפיוחיפה,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
הממשלתיהחוליםבבית17/9/51ביוםנולדברגנבאום"ומרגלית"שמעון
גלים.בתהעוליםבביתהתגוררהמשפחתובחיפה.

"בןכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
הממשלתיהחוליםבבית18/9/51ביוםנפטרמרגריטה"ברגנבאוםשל

יום.בןבהיותו
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

של"בןלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
הממשלתיהחוליםבבית18/9/51ביוםנפטרגליםמבתשמעון"ברגנבוים
יום.בןבהיותו
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרכרגרבאוםושמעוןמלגוזיטהשלהבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לידתו.לאחראחדיוםרמב״ם,החוליםבבית18/9/51ביום

הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

פיעלואףקלשיבושבוחלהשוניםברישומיםכןעלשגרתיבלתישםלאם
בזיהויה.ספקאיןכן
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

"אלוף)מילמימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה(
ועדהחברת

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

היילוד.שלת.ז.הוועדהבידי
4779202מלגוזטההאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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הינדושמחהי-חיאבתצביההנדון:
49/97מספרתיק

התלונה:פרטי

עםיחדהמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיההינדי,שלוםמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהושוכנהלארץ,מתימןצביה

התינוקותלביתוחצישנהכבתשהייתהצביההועברהלארץהגיעםעם
החולים.לביתהועברהשהיאלהוריםנמסרלבקרהבבואםלמחרתשבמחנה.
לאחראחר.מידעפעםכללהםנמסרצביהאושפזהחוליםביתבאיזהלשאלתם

לקבורה.והובאהנפטרהשצביהלהוריםנאמרמהזמן

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בתם,היעלמותעלתקווהפתחבמשטרתההוריםהתלוננומכןלאחרשנהחצי
תשובה.כלקיבלולאאך

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
צביה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים
החקירה:ממצאי

עולהתעודתמספרג'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
עלוילדיהםושלושתסאלם""שמחהואשתוהינד"יוסףיחיאלפיו,47883
שנה.בתהיתהצביהכיצויןכן.30/4/49ביוםארצה

כיעולהממנודגיאני,החוליםביתשלחוליםקבלתספרהוועדהבידי.2
1949שנתבמהלךארצהעלהזכר,ממיןרחנדי",יוסףיחיא"צבור

ביוםונפטר14/2/50ביוםלאשפוזנשלחב',העיןראשבמחנהוהתגורר
20/2/50.

"צבורלפיויפו,דגיאניהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
14/2/50ביוםאושפזב',מחנההעיןמראשזכרממיןרחנצי"יוסףיחיא
בןשנה.בהיותומרעלת,כתוצאה23:30בשעה20/2/50ביוםונפטר

שומןשיכבותטוכסידיסטרופי,אפטי,קשהבמצב"הילדכיצויןכן
פלסטי".יבש,עורחסרה

עצםמחבדיקתלביצועהפניההחולהבגיליוןנרשם19/2/50ביום
)$!£₪₪(.

ממחלקתדחנצי"יוסףיחיהל״צביהשנעשתהעצםמחבדיקתהוועדהבידי.4 .19/2/50ביוםב'ילדים

"צבורלפיואביב-יפו,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
באדרי״גביוםנפטרב',העיןראשממחנהזכרממיןרחגדי"יוסףיחיא
שנה.בןבהיותויפו,הממשלתיהחוליםבבית20/2/50תש״י

רעלת.המוות:סיבת
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ב'ממחנהרחנדי"יוסףיחיא"צבורלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.6
לקבורהוהובאמרעלתכתוצאהשנהבןבהיותונפטרזכר,ממיןהעיןראש
אביב.בתל

בת"צפורהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.7 קרייתהעלמיןבבית21/2/50תש״יבאדרד'ביוםנקברהיוסף"יחיא
.15מספרקבר,11שורה,1אזורילדיםבחלקתשאול

מחנהעבור15/3/50מיוםדגיאניהחוליםביתמאתמכתבהוועדהבידי.8 בי,העיןראשממחנהרחנדייוסףיחיאצביהלפיוהעין,ראשהעולים
שנה.בתבהיותה,20/2/50ביוםנפטרה

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרההינדיושמחהיחיאבתצביהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.כבתבהיותה)דגיאני(יפוהחוליםבבית20/2/50

ילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית21/2/50ביוםלקבורההובאהצביה
.15מספרקבר,11שורה,1אזור

במספרורישומההפרטיבשמההשיבושיםאףעלצביה,שלבזיהויהספקאין
בצביהרפואיתבדיקהבוצעהבהםמקריםבאותםזכר.ממיןכתינוקמסמכים
למחנהדג'אניהחוליםביתבמכתבגםוכןמדויקתבצורהומינהשמהנרשם פטירתה.עלהמדווחהעיןראשהעולים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.08931167צביהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

1166



שרעביוימןיחיאבןפרטי(שם)ללאהנדון:
50/97מספרתיק

החקירה:ממצאי

בשנתמתימןהמשפחהעלתההתינוק,שלאמושרעבי,ימןשלעדותהפיעל
בתל-אביב.עזראבשכונתהתגוררההמשפחה.1949

ימיםשלושהלאחראביב.בתלהקריההחוליםבביתבןהאםילדה1953בשנת
החוליםבביתבנהאתלהשאירשעליהלהנמסרמעמדובאותוהאםשוחררה
נמוך.במשקלונולדהיות

נפטרשבנהלהנמסרהחוליםלביתבהגיעהבנה.אתלראותהאםהלכהלמחרת
לקבורה.והובא

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
צויןכן.22/12ליוםעד19/12מיוםאושפזהשרעביימימהכיעולה
.21/12ביוםונפטר19/12ביוםבןלהנולדכי

וימימהזכריהשלהתינוקלפיופטירה,רישוםתעודתאיתרההוועדה.2
19/12/55תשט״ז,בטבתדיכיוםנולדאביב,בתלעזראמשכונתשרעבי
)פג(.בשלותמחוסר,21/12/55ביוםונפטר

הוועדה:מסקנות

יחיאבןפרטי(שם)ללאהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המידעפיעל
אביב.תלהדסההחוליםבבית21/12/55ביוםנפטרשרעביוימן

קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

שלושמוימימההאםשלששמהוהתבררהאםעםשיחהניהלוהוועדהחוקרי
זכריה.האב
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.5388802התינוקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דצבי)שרה(וזהרהיחיאסלםבתחנההנדון:
51/97מספרתיק

התלונה:פרטי

עםארצההאםעלתההתינוקת,שלאחיהרצבי,יחיאמרשלעדותופיעל למחנהועברהשמרבעיןתחילההתגוררההמשפחה.1949בשנתמתימןילדיה
.העיןראש

העין.בראשהחוליםלביתחנהנלקחההעיןראשלמחנההגיעםלאחרקצרזמן
החוליםלביתניגשוההוריםהבריאה.חנהכילהםמסרהמשפחהשכןלמחרת
נפטרה.חנהכילהםונמסר

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

שנים.ארבעבתהיתהחנהכימסרה1967משנתהאםבעדות
החקירה:ממצאי

עלוילדיהוארבעתזהרהלפיה(,63808)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
וכיבהגיעהשניםארבעבתהיתהחנהכיצויןכן.4/10/49ביוםארצה
.2/12/49ביוםנפטרה

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ילדיהוארבעתרצאביזהרהלפיו,63808מספרעולהולתעודת1715מספר
בהגיעהשניםארבעבתהיתהחנהכיצויןכן.4/10/49ביוםארצהעלו

.2/12/49ביוםונפטרה

העיןשבראשבעולהרפואילטיפולמהמחלקהלאשפוזהפניהאיתרההוועדה.3
לפיהשבמחנה,ותינוקותלילדיםהחוליםלבית22/11/49מיוםאימחנה ריאות.דלקתשלאבחנהבשללטיפולמופניתרצבי"סלימןזהרה"חנה

רישוםובוהעיןראשהדסההחוליםמביתרפואיתיקהוועדהבידי.4
ביוםאושפזהרצבי"סלימןזהרה"חנהכי1715מספרלכרטיסהמתייחס
והכרהגבוהחוםריאות,דלקתשלבאבחנהשניםששבתבהיותה22/11/49
מטיפוס4:00בשעה1/12/49ביוםנפטרהחנהכיצויןכןמעורפלת.
טרופית.ומלריה

5מספרהחוליםמבית22/11/49מיוםמעבדהמבדיקתטופסאיתרההוועדה.5
הטיפוס.למחלתבחשדרצביחנהשלשמהעלהשומר()תל

השומר,תלהחוליםמבית23/11/49מיוםמעבדהבדיקתאיתרההוועדה.6 א'מחנההעיןמראשרצבי"זהרהסלימן"חגההילדהכינמצאלפיה
מידבקת.ממחלהסובלתהעיןראשבהדסההמאושפזת

"חנהכיעולהלפיהםהעין,ראשמחנהשלפטירהיומניאיתרההוועדה.7
שנים.ששבתבהיותה,2/12/49ביוםנפטרהרצבי"סלימןזהרה

המשפחה.שללכרטיסהמתייחסרישוםנוסףביומןצויןכן
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ימןסלזהרה"חנהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.8
החוליםבבית2/12/49ביוםנפטרההעיןראשהעוליםמביתרצבי"

שנים.ששבתבהיותההעין,ראשהעוליםשבמחנה
טרופית.טיפוס.ומלריההמוות:סיבת

ממחנהרצבי"סלימןזהרה"חנהלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.9 ששבתבהיותה2/12/49תש״יבכסלוי״אביוםנפטרההעיןראשהעולים
שנים.

טרופית.ומלריהטיפוסהמוות:סיבת

רצבי"סלימןזהרה"חנהכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.10
לקבורהוהובאהשניםששבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנה תקווה.שבפתחהעלמיןבבית2/12/49ביום

"חנההילדהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.11
ששבתבהיותההעין,ראשהעוליםבמחנהנפטרהרצבי"סלימןזהרה
שנים.

בי,ילדיםבחלקת2/12/49תש״יבכסלוו'ביוםלקבורההובאהחנה
.3מספרקבראי,שורה

הוועדה:מסקנות

רצבי)שרה(וזהרהיחיאסלםבתחנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
עלייתהלאחרכחודשייםהעיןראשהדסההחוליםבבית2/12/49ביוםנפטרה
לארץ.

אמה.מצדחנהשלסבהשלשמוהואסלימן

בזיהויה.ספקלהטילכדיחנהשלבגילהבשונימצאנולא
.3מספרקברא',שורהב',ילדותבחלקת2/12/49ביוםלקבורההובאהחגה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

$ופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

חנה.שלזהות
.3067025)שרה(

תעודתהוועדהבידיאין
זהרההאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)שמיה(עזראוגגיהמאירבתפרחההנדון: 52/97מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההתינוקת,שלאחותההלחמי,)עזרא(זמירההגב'שלעדותהפיעל
שוכנההמשפחה.1950נובמברחודשבמהלךפרחהעםמעירקארצההמשפחה
רחובות.במעברת

לביתמידאותהשהפנההמעברה,לרופאונלקחהפרחהחלתהלארץבהגיעם
דקותמספרלאחרמידיהם.פרחהנלקחההחוליםבביתכץ.בפרדסהחולים
כינמסרהמתקדמיםהיריונהבחודשישהייתהלאםנפטרה.שפרחהלאבנמסר
בטיפול.בתה

לונמסראךפרחה,שלגופתהאתלקבלכדיהחוליםלביתהאבחזרלמחרת
לקבורה.הובאהכברשהיא

בירוריםהמשפחהערכהשניםמספרלאחרקבר.חלקתאוגופהראולאההורים
במקום.מצבהוהקימובתםקבורהבוקברחלקתוגילו

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

מאירבתפרחהלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלהלימים
.1962ב-המדינהתושבתלהיותחדלהעזרא

החקירה:ממצאי

לפיוהמשפחה,שמסרהברקבניהחוליםמביתחולהגיליוןהוועדהבידי.1
בתבהיותה12/12/50ביוםאושפזהרחובותמעברממחנהשומיה""פרחה
מצבהמעלות,39-39.5חוםעםמחלהימישלושהאחריהתקבלההיאשלוש.
.6:45בשעהיוםבאותונפטרהוהיאהודע

"פרחהלפיואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית12/12/50ביוםנפטרהרחובותמעברממחנהשומיה"
שנים.שלושבתבהיותהברק,בניהממשלתי

פוליו.המוות:סיבת
שורמיהפרחהכיעולהממנוהמשפחה,שמסרהקבורהרישיוןהוועדהבידי.3

ונקברהוחצי,שלושבתבהיותנפטרהרחובותמעברממחנהבמקור()כך
.1950דצמברבחודש

פוליו.המוות:סיבת
המשפחה,שמסרהאביבתלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4

מעברבמחנהוהתגוררהבבגדדשנולדהשורמיה""פרחההילדהלפיה
פרחהוחצי.שלושבתבהיותהכץפרדסהחוליםבביתנפטרהרחובות
קבר,4שורהשאולקרייתהעלמיןבביתתשי״אבטבתגיביוםנקברה
.22מספר
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הוועדהמסהנוח

נפטרה)שמיה(עזראונגיהמאירכתפרחהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן וחצי.שלושבתבהיותהכץ()פרדסברקבניהחוליםבבית,12/12/50ביום
שורהשאולקרייתהעלמיןבביתאביבבתליוםבאותולקבורההובאהפרחה

.22מספרקבר,4

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

יס#!עס;!״׳>1׳׳!יש׳/!!-
אלוף)מיל'(מימון,דודמ'(ישועטת)ד,׳,!רט/!/יו!^ ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.0-4491015-6פרחהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ברנסומריםניסיםבתפרטי(שם)ללאהנדון:
53/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מלובארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיברנם,אברהםמרשלעדותופיעל
להתגוררעברהמכןולאחרלידביתהעוליםבמחנהתחילהושוכנה1949בשנת
עוזיה.שדהבמושב
נפטרהעצמהוהיאעוזיהשבשדההתינוקותבביתבתהאםילדה1951בשנת

בשםויצ״ועובדתהמשפחהלביתהגיעההיוםלמחרתהלידה.לאחרכשעתיים לונמסר"השבעה"אתהאבמשסייםויצ״ו.למוסדהתינוקתאתולקחהציונה נפטרה.בתוכי

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עולהממנורחובות,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 ביוםנפטרהד',מאשדודחקמון"ברנםנסיםאשת"מריםהתינוקת:אםכי
.28בתבהיותהצריפין,החוליםבבית19/2/51א'באדרי״ג

הלידה.שלאחרזיהוםהמוות:סיבת

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
20/2/51ביוםהחוליםלביתנכנסהד',מאשדודתינוקת""בדנםכיעולה

.21/2/51ביוםונפטרהאחדיוםבתבהיותה

של"ת.כיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
אביב,תלהדסההחוליםבבית21/2/51ביוםנפטרהדי,מאשדודברנם"
אחד.יוםבתבהיותה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהברנם,ומריםנימיםשלבתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יומיים.בתאביב,תלהדסההחוליםבבית21/2/51ביוםריאותמדלקת
הקבורה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

( אלוף)מי>מימון,דודשופטת)דימ'(7דליהקובל
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
התינוקת.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

042073247ברנסניסיםהאבשלת.ז.מספר
.042073254ברנסמריםהאםשלת.ז.מספר
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בן־יעקבורוזהיוסףבןיעקבהנדון:
54/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאחיויעקב,בןמרדכימרשלעדותופיעל
בנימינה.העוליםבמחנהושוכנה,1949בשנתיעקבעםלארץמתורכיה

משפחהקרובילבקרמשנהפחותבןשהיהיעקבעםהאםהלכההימיםבאחד
ביקורהחוליםלביתאותולקחהואמומשילשוליםסבליעקבבירושלים.

לבנימינה.וחזרהשבירושליםחולים

ומסרלהיכנסממנהמנעהשומראךהחולים,לביתהאםחזרהיומייםכעבור
נפטר.בנהכילה

פטירתו.אתהמאשרמסמךאוקברחלקתגופה,ראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בןיעקבלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
ונפטרשבועותוחצישלושהבמשךאושפזבנימינההעוליםמביתיוסף
חודשים.שבעהבןבהיותו,18/7/49ביום

לב.וחולשתרעלתהמוות:סיבת

לפיהירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.2
בביתתשייטבתמוזכ״אביוםנפטרמבנימינהיוסףבןיעקבהתינוק
חודשים.שבעהבןבהיותוחוליםביקורהחולים

לב.חולשתהמוות:סיבת

שורהי״ד,חלקה19/7/49תשייטבתמוזכ״בביוםנקבריעקבכיצויןכן
באדר.שיחיהקברותבבית,3מספרקברא',

הוועדה:מסקנות

נפטרבן־יעקבורוזהיוסףבןיעקבכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
שבעהבןבהיותובירושלים,חוליםביקורהחוליםבבית18/7/49ביום

חודשים.

שורהי״ד,חלקהבאדרשיחיהקברותבבית19/7/49ביוםלקבורההובאיעקב
.3מספרקברא',

שםפישעלהריהשונים,ברישומיםיעקבשלמשפחתושםצויןשלאאףעל
ודאי.הואהזיהוימגוריו,ומקוםגילואביו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל^(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחבר ועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
.299189יעקבשלחלקית.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ביטוןוגינטאברהםבןפרטישםללאהנדון:
55/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ממרוקוארצההמשפחהעלתההתינוק,אםביטון,גינטגבישלעדותהפיעל
הכרמל.לטירתעברהומשםאושהבקיבוץתחילהשוכנההמשפחה.2/2/50ביום

האםביקשההיוםלמחרתרמב״ם.החוליםבביתבןהאםילדה1951מרץבחודש
נמסרמכןלאחריומייםבטוב.חשאינוהואכילהונאמרבנהאתלראות

נפטר.בנהכילאם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ביטוןשלבןלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
.21/4/51ביוםנפטרנט1ז

בשלות.חוסרהמוות:סיבת

בןתינוקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 הממשלתיהחוליםבבית,21/4/51ביוםנפטרא'מחנהמטירהזינטביטון
שעות"."כמהבןבהיותוחיפה

"ביטוןלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
ביוםלקבורההובאשעות""כמהבןבהיותונפטרמטירהזכרממיןגינט"

התינוקות.בחלקת23/4/51

הוועדה:מסקנות

מחוסרנפטרביטוןוגינטאברהםשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לידתו.לאחרמספרשעותרמב״םהחוליםבבית21/4/51ביוםבשלות
שם.ניתןטרםוליילודמאחרהאםשםפיעלנעשההקבורהביומןהרישום

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת23/4/51ביוםלקבורההובאהוא
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

זאלוף)מילמימון,דודש'ופטת)דימ'(קובל,דליה
)

ועדהחבר ועדהחברת
הוועדהו"ריקדמי^זו'פט)דימ'(יעקב

העתק:
היילודשלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4210910-8גינטביטוןהאםשלת.ז.מספר
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בגלי-כהגליוסעדהיחיאבתשושנההנדון:
56/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיבהגלי,נריהרחמיםשלעדותופיעל
תחילהשוכנההמשפחהשנה.חציבתשהיתהשושנהעםיחד1949בשנתמתימן
לציון.לראשוןולבסוףהעיןלראשעברהומשםשמרבעין
לציוןבראשוןהמשפחהלאוהלסרפנדהחוליםמביתאחותהגיעההימיםבאחד
במחנה.מידבקותמחלותשישבטענההחוליםבביתלבדיקהשושנהאתולקחה

לביתהאבהלךיוםבאותושושנה.להםתוחזרהבדיקהלאחרכילאםנמסרכן
למחרת.לחזורנתבקשהואאךשושנה,אתלבקרסרפנדהחולים

נפטרה.וכימדבקתבמחלהחלתהשושנהכילונמסרבהגיעולמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שושנה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלה1965בשנת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1 אושפזההמזרחשכוןלציוןמראשוןבהזלי"וסעידיחיהבת"שושנהלפיו
וחצי.חודשבתבהיותה1/6/51ביוםונפטרה20/5/51ביום

לפיו)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.2
החולים.בביתנפטרהבזהלי""שושנה

כיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרההמזרחשיכוןלציוןמראשוןבזהלי"סעידיחיהבת"שושנה
וחצי.חודשבתבהיותההרופא(,)אסףצריפיןהחוליםבבית1/6/51

הוועדה:מסקנות

נפטרהבגלי-בהגליוסעדהיחיאבתשושנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ולאוחציחודשבתבהיותההרופא()אסףצריפיןהחוליםבבית1/6/51ביום
האח.מעדותהמתחייבגילהכפי

אותר.לאקבורתהמקום

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

זאלוף)מילמימון,דור'שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
)

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהו"רי

שושנה.שלזהות
4136174.

4136175.

תעודתהוועדהבידיאין
יחיאהאבשלת.ז.מספר
סעדההאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בי1חגומזל)סולימן(שלמהבןאליהנדון:
26/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהבביתאלינולדהתינוק,שלאמוחגיבימזלגברתשלעדותהפיעל
.1953בשנתברחובות

קפלןהחוליםלביתוהועברבטובאליחשלאחודשיםתשעהבןבהיותו
ברחובות.

בפתחבילינסוןהחוליםלביתהועבראליכילמשפחהנאמרימיםמספרלאחר
השבת.למשךשםלהשאירוהתבקשואךאלי,אתראולמקוםבבואםתקווה.

ונקבר.מחנקבלילהנפטרשאלילהםנאמרראשוןביוםבבואם

קבורתו.מקוםלהנמסרולאגופתואתראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ההגירה:ממצאי

)מסיהפניםמשרדשלהתושביםמפקדמספרגיליוןאיתרההוועדה.1
ביוםנולדחגיביומזלסלומוןבןאליהוהתינוקלפיו(,241605
27/3/54.

ובוברחובותהבריאותמשרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנולדחגיביומזלסולימןבןאליהוהתינוקלפיורישום,
27/3/54.

אלילפיהבילינסון,החוליםמביתמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
כבןבהיותוהיינו11/7/54ביוםהחוליםבביתאושפזהגיבישלמהבן

חודשים.וחצישלושה

כתוצאה6:00בשעה3/9/54ביוםנפטראליכימצויןהפטירהבהודעת
ריאות.ודלקתמטיפוס

רישום,ובותקווהפתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
ביוםתקווהבפתחבלינסוןהחוליםבביתנפטרחג'בישלמהבןאלילפיו

3/9/54.

סעיף102)מסיסגולההעלמיןביתשלקבורהמיומןדףאיתרההוועדה.5
בןבהיותו6/9/54ביוםנקברמרחובותחגיבישלמהבןאלילפיו(,497

חודשים.שלושה

ביוםחודשיםחמישהכבןבהיותומדויקאינושגילופיעלאףכייצוין
באלי.שמדוברהריפטירתו,

מספרקברמ״א,שורהב',ילדיםבחלקתנקבראליכינרשםאףביומן
19.
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הוועדה:מסקנות

)סולימן(שלמהבןאליהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
בהיותותקווהבפתחבלינסוןהחוליםבבית3/9/54ביוםנפטרחגיביומזל
חודשים.חמישהכבן

ב',ילדיםבחלקתתקווהבפתחסגולההעלמיןבבית6/9/54ביוםנקבראלי
.19מסיקברמ״א,שורה

שארפישעלהריהקבורה,ביומןאלישלבגילוהקלהשיבושאףעל
באלי.שמדוברספקאיןמגוריו,ומקוםשמוכגון:הנתונים,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.052416054אלישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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אלחדףומריםאברהם בניפרטי(שם)ללאתאומיםהנדון:
58/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתאומים,שלאחיהםאלחדף,ראובןמרשלעדותופיעל בחיפה.ושוכנה,1939בשנתמיוון

הבןבחיפה.רוטשילדהחוליםבביתובתבןתאומיםהאםילדה1949בשנת
הבת.נולדהמספרשעותלאחרלידתו.לאחראותוראתהוהאםראשוןנולד
נמסרהיוםאותוובסוףילדיהמהאםנלקחוהבת,לידתלאחרספורותשעות

לקבורה.והובאנפטרבנהכילה

בנם.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

להנמסרבתהאתלבקרבבואהלמחרת,לביתה.האםחזרהמכןלאחריומיים
לאחרימים24לראותה.יכולהאינההיאוכיריאותבדלקתחולההיאכי
נפטרה.בתהכילאםנאמרמכן

בתם.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

התאום:לגבי-החקירהממצאי

לפיו(,61/49)מספרהבריאותמשרדשלמתותלידותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית8/6/49ביוםבלידתומתאלחדףומריםאברהםשלבן

.7מספרהמזרחברחובהתגוררהמשפחתובחיפה.

בן"יונקכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
8/6/49תשייטבסיוןי״אביוםנפטרהמזרח,מרחובאברהם"אלחדיף
רישיוןצויןכןהתינוקות"."במקום10/6/49ביוםלקבורהוהובא
.61/49מספרהממשלתיהקבורה

התאום:לגבי-הוועדהמסקנות

בלידתומתאלחדףומריםאברהםשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
דודמחנהשלהתינוקותבחלקת10/6/49ביוםלקבורהוהובא8/6/49ביום

התאומה:לגבי-החקירהממצאי

ומריםלאברהםלפיוהבריאות,משרדשלמתותלידותפנקסאיתרההוועדה.1
.3/7/49ביוםבתנולדה,7מספרהמזרחמרחובאלחדיף

אברהם"חפץאל"בתלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
4/7/49ביוםלקבורהוהובאה8/6/49ביוםנפטרההמזרח,מרחוב
התינוקות.במקום
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התאומה:לגבי-הוועדהמסקנות

ביוםנולדהאלחדףומריםאברהםשלבחםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
התינוקותבחלקת4/7/49ביוםלקבורהוהובאה3/7/49ביוםנפטרה,8/6/49

דוד.מחנהשל
בפנקסלידתהבתאריךברישוםהטעותאףעלהתינוקתשלבזיהויהספקאין

הפרטים.ויתרמגוריהכתובתעםבהצלבהוזאתהמתותהלידות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד^ופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
התאומים.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין

.6509806אברהםהאבשלת.ז.מספר

.650981מריםהאםשלת.ז.מספר
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סעדיוצביהיחיאבןאריההנדון:
59/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןהמשפחהעלתההתינוק,שלאמוסעדי,צביהגבישלעדותהפיעל
בי.העיןראשבמחנהושוכנה,1948בשנתלארץ
אותולקחהואמולינוקהפסיקוחציחודשייםבןבהיותובארץ.נולדאריה
אושפז.שםבילינסוןהחוליםלביתמידאותוהפנההרופאהמחנה.לרופא

להםנמסרבהגיעםהימיםבאחדחלון.דרךהוריואותוראווחציחודשבמשך
סגולה.העלמיןלביתוהופנופטירהתעודתביקשוההוריםנפטר.אריהכי

בנם.שלהקברחלקתאתמצאולאבהגיעם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ממנו,1479כרטיסמספרביהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ביוםארצהעלוילדיהםושלושתסעאדיוצביהסעידיחיאכיעולה

1/11/49.

,1479כרטיסמספרב'העיןראשמחנהשלילודהיומןאיתרההועדה.2 .17/10/52ביוםנולדסעדיסעידיחיאאריהלפיו

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
,17/10/52ביוםנולדב'מחנההעיןמראשסעידיזכריהבןאריהכי

בבית27/1/53תשי״גבשבטי״אביוםונפטרשבועייםלמשךאושפז
תקווה.פתחבילינסוןהחולים
במוח.דלקתהמוות:סיבת

מראשסעדיזכריהבןאריהלפיהמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.4
.27/1/53ביוםונפטר11/12/52ביוםאושפזב'מחנההעין

זכריהבןאריההילדלפיוסגולה,העלמיןביתשליומןאיתרההוועדה.5
ביוםשםונקברחודשיםשלושהבןבהיותונפטרהעיןמראשסעדי

.6מספרקברל״ו,שורהב',ילדיםבחלקת,28/1/53

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרסעדיוצביהיחיאבןאריהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבןבהיותותקווה,בפתחבילינסוןהחוליםבבית27/1/53

ילדיםחלקתסגולההעלמיןבבית28/1/53ביוםלמחרתלקבורההובאאריה
.6מספרקברל״ו,שורהבי,

זכריהכיחיא.ולעתיםבזכריהאריהשלאביושםנרשםמהמסמכיםבחלק
תימן.עוליאצלזהיםשמותהםויחיא
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

,אלוף)מיל'מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
)

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.051637262אריהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)אורי(חוריורמישהמיכאלבןעוזיאלהנדון:
61/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתוניםארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותברקו,מזלהגב'שלעדותהפיעל
אל-כטאב.עומרברחיבחיפהוהתגוררה1948בשנת

-התאומיםאחדחיפה.רמב״םהחוליםבביתתאומיםהאםילדה1952בפברואר
בבקשתהרווחהלשירותיפנהוהאבשנה,בןבהיותוקל,בפוליוחלהעוזיאל
פיינסטוןבביתלטיפולעוזיאלנלקחמכןלאחרמהזמןסיוע.

)לוינשטיין(.
לאחרהוטב.מצבוכיוניכרלבקרובאוההוריםפסחהמועדחולבמהלך
לונאמרוכשהגיעהחוליםלביתבדחיפותלבואהאבנקראפסחשלשביעי

נפטר.עוזיאלכירופאידיעל

הייתהלאשזהותהעטופהגופהלוונמסרהבנוגופתאתלראותביקשהאב
הבין.לאטיבושאתמסמךעלהאבהוחתםמעמדבאותוברורה.
כיונמצאעוזיאלשלגורלולגביפרטיםהמשפחהביררהמכןלאחרשנים
למשפחהקדישאחברהעובדהראהלמקוםבהגיעםסגולה.העלמיןבביתנקבר
נקברחלקהבאיזהבוודאותלומרידעולאמסומנותבלתיקברחלקותשלוש

עוזיאל.
שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשליולדותגיליוןהוועדהבידי.1
החוליםבביתאושפזהכתאבאלהמדרגותמרח'חמישה""חוריהאםכי

מביתשוחררההאםספונטנית.בלידהתאומיםוילדה,16/2/52ביום
.22/2/52ביוםהחולים

כיעולהממנההמשפחה,שמסרההפניםמשרדשללידהתעודתהוועדהבידי.2
ביוםנולד5124511זהותתעודתמספרחורי"וכמיסהמיכאלבן"עוזיאל

חיפה.)רמב״ם(הממשלתיהחוליםבבית,17/2/52תשי״ב,בשבטכ״א

בביתהפתולוגילמכוןפינסטוןביתהחוליםמביתמכתבהוועדהבידי.3
גופה.לנתיחתבקשהובובילינסוןהחולים

נפטר17/2/52ביום"שנולדחורי""עזיאלהילדכיצויןזהבמכתב
ושההבפוליו1/7/52ביוםחלההילדפתאומי.באופןבמחלקתנוהיום
1953באפריל6-5שלבלילהטוב.היההכללימצבו.15/2/53מה-במקום
מצבוהשריר.לתוךפניציליןזריקתקיבל08:30ובשעהשקטבלתיהיה

מספר".שניותתוךונפטרחמצןשקיבלאףעלהחמיר

"חוריכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
ביוםנולדכטאבמדרגותמחיפה5124511זהותמספרמיכאל"בןעוזיאל
ביתהחוליםבבית,6/4/53תשי״ג,בניסןכ״חביוםונפטר17/2/52
השבים.רמותפינסטון
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עוזיאל"חוריכיעולהממנההמשפחה,שמסרהפטירהתעודתהוועדהבידי.5
בביתונפטר17/2/52ביוםגולד05124511זהותמספרמיכאל"בן

.6/4/53תשי״ג,בניסןכ״אביוםהשביםרמותפינסטון

מיוםבילינסוןהחוליםביתשלגופהנתיחתפרוטוקולהוועדהבידי.6
14:10בשעה6/4/53ביוםנפטרעזיאלחוריכיעולהממנו,7/4/53
חודשים.14בןבהיותופינסטון,החוליםבבית

שרירודלקתויראליתריאותמדלקתכתוצאהעזיאלנפטרזהדו״חפיעל
הלב.

ילדלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.7
שנהבןבהיותונפטרכטאבמדרגותרח'מחיפהחורימיכאלבןעוזיאל
סגולההקברותבבית7/4/53תשי״גבניסןכ״בג'ביוםלקבורהוהובא
.14קברל״ו,שורהב',הילדיםבחלקת

חברהבפניהאבמתחייבלפיו,7/4/53מיוםידבכתבפתקהוועדהבידי.8
ז״ל".עוזיאלחוריהמנוחהילדקבורתב״הוצאותלשאתקדישא

הוועדה:מסקנות

חוריורמישהמיכאלבןעוזיאלכיבוודאותעולהלעילהמידעפיעל
,6/4/53ביוםלוינשטיין)ביתפינסטוןהחוליםבביתנפטר)אורי( בשרירמדלקתסבלהואכיהתבררהמוותשלאחרבנתיחהשנה.כבןבהיותו

ויראלית.ריאותומדלקתהלב
ב',ילדיםבחלקת7/4/53תשי״גבניסןכ״בג'ביוםלקבורההובאעוזיאל
סגולה.העלמיןבבית,14קברל״ו,שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודקובל,'שופטת)דימ'(דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.5124511עוזיאלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מן•ומריםאלחנןבןאברהםהנדון:
63/97מספרתיק

התלונה:פרטי

אוגוסטבחודשהאםילדההתינוק,שלאביומן,אלחנןמרשלעדותופיעל
לאחרשבועייםאביב.בתלפרוידדוקטורשלהפרטיהחוליםבביתבן1948
הצפוןבאזורבצבאשירתהאבואילוהחוליםבביתואושפזההאםחלתהמכן
אביב.בתלויצ״ולמוסדאברהםנלקחולכן

בהגיעוכהלכה.מטופלאברהםאתהאבראהויצ״ובמוסדהראשוןבביקורו
חלהבנוכילומסרהואחותבמקוםאברהםאתמצאלא29/7/49ביוםבשנית

אביב.בתלהדסההחוליםבביתלאשפוזוהועברבשילשולים

כילומסרוהרופאהדסההחוליםשבביתהתינוקותבמחלקתאתובי?ןרהאב
נוסףבביקורויצ״ו.למעוןיוחזרימיםמספרותוךהוטבאברהםשלמצבו
לקבורה.והובאנפטראברהםכילוונמסראברהםאתהאבמצאלא

קבר.חלקתאוגופהראהלאהאב

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

קבורהתאריךרישוםובומסמךלושנתנהאביבתלקדישאלחברהפנההאב
מצבה.כלראהלאהואבמקוםבביקוראךקבורה,ומקום

החקירה:ממצאי

בןאברהםכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
כתובתכיצויןכןאביב.בתל10/6/49ביוםנולדמןומריםאלחנן .4בית,19רחובמנשיהיפוהמשפחה:מגורי

אםלטיפולמוסדעבורהביטחוןמשרדשלהפניהטופסאיתרההוועדה.2 ומריםאלחנןבןאברהםהתינוקאתלאשפוזלקבלבקשהובוויצ״ווילד
שבועיים.למשךמנשיה4מספר,19מרחובמן

שלסידורומתבקשלפיואביב,תלמעירייתהפניהמכתבאיתרההוועדה.3
ואמומאחרויצ״ושלוילדאםבמוסד10/6/49ביוםנולדאשראלחנן
חולים.לביתונלקחכליותבדלקתחלתה

בןאברהםלפיווילד,אםויצ״ובמוסדאשפוזטופסאיתרההוועדה.4
10/6/49ביוםשנולד,4מספר,19רחובמנשיהמיפומןומריםאלחנן
החוליםלביתמויצ״והועבר26/6/49ביוםהאבידיעללאשפוזהובא
.29/7/49ביוםשםונפטר14/7/49ביוםהדסה

הדסה.החוליםבביתמאושפזתוהיאכליותדלקתלאםכיצויןכן

לפיואביבתלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.5
.29/7/49ביוםונפטר14/7/49ביוםאושפזאביבתלמויצ״ומןאברהם
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בןאברהם"מןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
הדסההחוליםבבית29/7/49ביוםנפטרוילדאםויצ״וממעוןאלחנן"

חודש.בןבהיותואביב,תל

זיהום.המוות:סיבת

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
אבבמנחםג'ביוםלקבורהוהובאחודשבןבהיותונפטרמןאברהם
.14מספרקבר,6שורה,1חלקה,3אזור,4בגוש29/7/49תשייט,

הוועדה:מסקנות

מזיהוםנפטרמןומריםאלחנןבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.בןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית29/7/49ביום

,4בגושאביבבתלשאולקרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאאברהם
.14מספרקבר,6שורה,1חלקה,3אזור

בלבד.זמניסימוןקובעתקדישאחברההמשפחה.ידיעלמוקמתמצבהכידוע

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

י( אלוף)מימימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.0-0825433-6מןאברהםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)חסו־-חסאר(,חסיד)סעדה(ומזלסעדיהבןעמרםהנדון:
64/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאחיו)חסר(,חסידרחמיםמרשלעדותופיעל
ציונה.שבנסשלוםבטירתהתגוררההמשפחה.1949בשנתמתימןארצה
ולאחרברחובות,יולדותבבית4/1/53ביוםנולדוהתאומהואחותועמרם
ועובדתברעהאםחשהחודשיםשלושהבניבהיותםלביתם.נלקחוהלידה הסכימה.והאםבחדרהתינוקותלביתעמרםאתלקחתהציעהסוציאלית

עמרםנפלחודשיםושמונהכשנהלאחרבנו.אתלבקרבשבועייםפעםנסעהאב לביתנסעהאברמב״ם.החוליםלביתמשםונלקחבחדרהבהיותוהאחותמידי
נפטר.עמרםכילונמסרובהגיעוהחולים

אתקברהכברחיפהקדישאחברהכילוונמסרבנוגופתאתלראותביקשהאב זה.בשםילדנקברלאכילונמסרקדישאלחברהבהגיעובנו.

פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

וסעדהסעידבןעמרםלפיההפנים,משרדשללידהתעודתהוועדהבידי.1
רחובות.היולדותבבית4/1/53תשי״גבטבתי״זביוםנולדהפאר

כיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
שברחובות.היולדותבבית4/1/53ביוםנולדהפארוסעדהמעידבןעמרם

לפיוהמשפחה,שמסרהרמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
במצבושוחררחודשיםשמונהבןבהיותו10/8/53ביוםאושפזחסידעמרם .27/8/53ביוםטובכללי

כיעולהממנוחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
ומשםשלוםטירתמושבציונהבנסוהתגורר1953בשנתנולדחסידעמרם
לשםרמב״ם,הממשלתיהחוליםבבית,4/2/54ביוםונפטרלחדרהנשלח
שני.לאשפוזנשלח
ונפחת.העליוניםהנשימהבדרכיזיהוםהמוות:סיבת

ממנורמב״ם,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.5
.5/2/54ביוםנותחהוגופתושנהבןבהיותונפטרחסידעמרםכיעולה

ציונהמנסחסידעמרםלפיו,דודמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
.5/2/54ביוםלקבורהוהובאחודשיםתשעהבןבהיותונפטר
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הוועדה:מסקנות

חסיד)סעדה(ומזלסעדיהבןעמרםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותורמב״ם,הממשלתיהחוליםבבית4/2/54ביוםנפטר)חסר-חסאר(

הנשימה.בדרכימזיהוםכתוצאהשנה,כבן

דוד.מחנההעלמיןבבית5/2/54ביוםלקבורההובאעמרם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

$ופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.051744746עמרםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אסקריואיראןחביבבתשושנההנדון:
65/97מססרתיק

התלונה:פרטי
מאירןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיאסקרי,מאירשלעדותופיעל

עפולה.במעברתשוכנההמשפחה.1950שנתבמהלך

בהיותהבעפולה.החוליםבבית1951אוקטוברחודשבמהלךבתילדההאם
לאחרמהזמן•בעפולה.החוליםבביתואושפזהשושנהחלתהחודשיםשמונהבת
בחיפה.רמב״םהחוליםלביתשושנההועברהמכן

ידאגהחוליםוביתנפטרהשושנהכילהוריםנאמרביקוריםמספרלאחר
הקבורה.לסידורי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שושנהלפיו,11/9/97מיוםהפניםממשרדמסמךלבקשתהקיבלההמשפחה
.00/08/52ביוםונפטרה12/10/51ביוםנולדה

החקירה:ממצאי

העמקהחוליםביתשלמחלהתולדותוגיליוןמעקבגיליוןהוועדהבידי.1
ביוםאושפזהמעפולהשושנה""אסקארילפיוהמשפחה,שמסרהבעפולה
חודשים.שלושהבתבהיותה,2/1/52

בימיםלאכול...רוצאלאשהילדהחודשיים"זהבגיליון:צויןכן
אתעוזבתטוב...כללימצבודיסטרופית...חיורתהקאותהאחרונים ".17/2/52ביוםהחוליםבית

שושנהאושפזה19/4/52ביוםכיעולההמחלהתולדותגיליוןבהמשך סבלהכיונמצאמוגלהמלאיםגדוליםפצעים"בראשכיצויןבשנית,
וביוםפתוחות"פצעיםשניהראשעלטובכללימצברוח...מאבעבועות
החולים.ביתאתעזבה25/5/52

המשפחה,שמסרהרמב״םהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.2
בהיותה13/8/52ביוםנוספתפעםאושפזהאסקרישושנהכיעולהממנו
.28/8/52ביוםונפטרהחודשים11בת

שבעפולההמרכזיהחוליםבביתפעמייםשכבהזו"ילדהכי:צויןכן
מלידה".לבדיסטרופיה...ומוםבגלל

בשעתוהועברהשושנהכיעולהרמבייםהחוליםביתשלהמחלהמגיליון לביתוהועברההתפתחהלאאךהבראהלשםליאמנה'עפולההחוליםמבית
רמב״ם.החולים

עםלגילהביחסמאודקטנהתינוקת"התקבלהעוד:צויןהמחלהבגיליון
לפתעהילדהנפטרהלהתקבלה16ה-ביום...יחסיבאופןמאודגדולראש

לעין".נראיתסיבהכלובליהתקדמותכלבליפתאום
במוח)פגיעההידרו-צפלוסשלקלמצבאובחןהמוותלאחרבנתיחה
ריאות.ודלקתהגולגולת(בחללנוזליםמהצטברותכתוצאה
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(,968/52סידורי)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 ביוםנפטרהג',מחנהעפולהממעבדתחביבי"שושנה"אסקרילפיו
חודשים.עשראחדבתבהיותהבחיפה,29/8/52

והידרו-צפלוס.ריאותדלקתהמוות:סיבת

נפטרהמעפולה,שושנה""אסקסילפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.4
בחיפה.לקבורהוהובאהחודשים11בתבהיותה

מעפולה,אסכסי""שושנהלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
.31/8/52ביוםלקבורהוהובאהחודשים11בתבהיותהנפטרה

.968/52מספרקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

נפטרהאסקרי,ואיראןחביבבתשושנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
28/8/52ביוםבגולגולתנוזליםהצטברותעקבבמוחופגיעהריאותמדלקת
חודשים.עשרהכבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית

דוד.מחנההעלמיןבבית31/8/52ביוםלקבורההובאהשושנה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.05082998-5אסקרישושנהשלת.ז.-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סיקסווגיוליהטובשםבןיהושעהנדון:
66/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאחותועזריה,שושנההגב'שלבכתבעדותפיעל
ציונה.נסבמחנהושוכנה1949בשנתמטוניסלארץ
עלהובאחודשיםשישהבןובהיותו27/9/51ביוםציונהבנסנולדיהושע
לאחרלחדר.מחוץלהמתיןנתבקשוההוריםצריפין.החוליםלביתהוריוידי
כברידאגהחוליםוביתנפטריהושעכילהםומסררופאיצאמהזמן

לקבורה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםמביתמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.1
ביוםונפטר29/9/51ביוםנולדציונהנסממחנהסיקסויהושעלפיה

3/3/52.

ממנוהרופא(,)אסףצריפיןהחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ונפטר3/3/52ביוםאושפזציונהנסמעברממחנהסיקסויהושעכיעולה
חודשים.חמישהבןבהיותויום,באותו

לפיוהרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
חודשיםחמישהבןבהיותושנפטרנרשם()כךסוקשויהושועשלגופתו
.03:00בשעה4/3/52ביוםנותחה

הוועדה:מסקנות

נפטרסיקסוגיוליהוטובשםבןיהושעכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חמישהבןבהיותוהרופא(,)אסףצריפיןהחוליםבבית3/3/52ביום

חודשים.

אותר.לאקבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ל=\^(
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.051046860יהושעשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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הינדיוסעדה)שלום(סאלםבןציוןהנדון:
67/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאחותוחדד,חנההגב'שלעדותהפיעל
שבגליל.בגורןשוכנההמשפחה.1949בשנתמתימן

לביתאותולקחהואמונשימהמקוצרציוןסבלחודשיםשמונהבןבהיותו
השתפרזותקופהובמהלךשבוע,במשךאותוביקרההאםרמב״ם.החולים
מצבו.

להנאמראךהביתה,לקחתוהאםביקשההחוליםלביתבהגיעהשבועלאחר
בנם.מותעלהודעהבומכתבהמשפחהקיבלההיוםלמחרתלמחרת.לחזור

וכןבנוגופתאתלולהראותסירבואךהחולים,לביתהיוםבאותונסעהאב
פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבללא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

שלוםציוןלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1 חודשים.שבעהבןבהיותו,28/5/51ביוםנפטרגורןעבודהמכפרהינדי

העליונות.הנשימהבדרכיודלקתתזונהתתהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית28/5/51ביוםנפטרגורןעבודהמכפרהינדיציון

חודשים.שמונהבןבהיותוהממשלתי,

נקברשלוםציוןלפיוחיפה,קדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3 .18מספרקבר,34שורהדוד,מחנההעלמיןבבית1/6/51ביום

הוועדה:מסקנות

נפטרהינדיוסעדה)שלום(סאלםבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודשים.כשבעהבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית28/5/51ביום

,34שורהדוד,מחנההעלמיןבביתבחיפה1/6/51ביוםלקבורההובאציון
.18מספרקבר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד>%פטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
ציון.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0086408-2הינדיסעדההאםשלת.ז.מספר
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וינטרובויהודיתשלמהבןאליעזר
68/97מספרתיק

התלוגה:פרטי

מבוליביהארצהעלתההיאהתינוק,אםוינטרוב,יהודיתשלעדותהפיעל
.1950בשנתבארץונישאה1948בשנת

מספרתקווה.בפתחבילינסוןהחוליםבביתבןהאםילדה1/12/51ביום
לביתשהגיערופאמחום.אליעזרסבלמילהבריתלושנערכהלאחרימים

אביב.תלהדסההחוליםלביתאליעזראתהפנההמשפחה

נפטרהילדכילונמסרבבוקרלמחרתבהגיעוהחולים.לביתאותולקחהאב
העלמיןלביתבבואושאול.בקרייתהעלמיןבביתלמחרתלקבורהויובא
לאמחודשפחותבןלתינוקוכינקברכברהתינוקכילונאמרהיוםלמחרת
מצבה.מקימים

פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

שלמהבן"אליעזרלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית1/12/51תשי״בבכסלוב'ביוםנולדוינטרויב"ויהודית
ברק.שבבניסוקולובברחיהתגוררהמשפחתותקווה.פתחבילינסון

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
בןבהיותו15/12/51ביוםלאשפוזהתקבלויינטרוב""אליעזרכיעולה

.19/12/51ביוםונפטריום15

אליעזרכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
19/12/51ביוםנפטרסוקולוברחובברקמבני1951ילידוינטראוב

הדסה.החוליםבבית

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרוינטרובויהודיתשלמהבןאליעזרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תשעהבןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית19/12/51ביוםריאותמדלקת

יום.עשר
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד>טופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.050923218וינטראובאליעזרשלת.ז.מספר
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זארבוגרסהסאלםבנותורות)יהודית(הוידההתינוקותהנדון:
69/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקות,אחותזארב,שרהגבישלעדותהפיעל
גי.העיןראשבמחנהשוכנההמשפחה.1949בשנת)יהודית(ידההועםיחד

באמבולנסונלקחהנחבלה)יהודית(,הוידהנפלהוחצישנהכבתבהיותה
חודשייםכפעמיים.החוליםבביתלבקרההגיעהאבשבמחנה.החוליםלבית
נפטרה.)יהודית(ידההוכילמשפחהנמסרמכןלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

החוליםבביתואושפזהחלתהוהאםהיותרות.נולדה1952שנתבמהלך
.העיןראשבמעברתילדיםלמעוןחודשיםשישהכבתשהייתהרוחהועברה
חודשייםחלון.דרךרקאותהוראוחודשייםבמשךלבקרהבאואחיותיה

נפטרה.רותכילהםנמסרמכןלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

במסמיהלהתגוררעברההמשפחהכיהתבררהוועדהחוקרישערכונוסףבבירור
הילדיםבמעוןהילדהאתרותשלאחיותיהביקרולשםהמעברלפניוכי

העין.שבראש
שלגי.לוועדתנמסרהעדות
ויהודית(:הוידהלגבי-החקירהממצאי

המתייחסרישוםובוג'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
וגרסהסאלםסאלםלפיו,25518מספרעולהוכרטיס1063מספרלכרטיס
הווידהכיצויןכן.11/5/50ביוםארצהעלוילדיהםוחמשתזארב
ארצה.בהגיעהחודשייםבתהייתה

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.2
ביוםנפטרה"2"בתזארבסאלםידהוהולפיו,1063מספרלכרטיס
במחנה.22/8/50

סאלם"הוידהכיעולהממנההפנים,משרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.3
בראש22/8/50תש״יבאלולט'ביוםונפטרה1948בשנתנולדהזארם"
העין.
דיסטרופיה.המוות:סיבת

פתחקדישאלחברההעיןראשהעוליםממחנהלקבורההפניהאיתרההוועדה.4
זארב.סאלםהוידהשלקבורתהאתלסדרמבקשיםלפיהתקווה,

העיןמראשסאלםבתהוידהזארבלפיוקבורהרישיוןהוועדהבידי.5
תקווה.בפתח23/8/50ביוםלקבורהוהובאהשנתייםבתבהיותהנפטרה

סאלםבתהוידהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.6
ביוםלקבורהוהובאהשנתייםבתבהיותהנפטרההעיןמראשזארב

.11מספרקברכ״א,שורהב',ילדותבחלקת23/8/50
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ויהודית(:הוידהלגבי-הוועדהמסקנות
זארבוגרסהסאלםבת)יהודית(הגידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

המשפחהעלייתלאחרחודשיםכשלושההעין,ראשבמחנה22/8/50ביוםנפטרה
ארצה.

שלגילהכיהמסמכיםומרביתהמשפחהעדותמתוןבמצטברעולהלגילה,אשר
חודשים.שניולאשנתייםהיההוידה

בחלקתתקווהבפתחסגולההעלמיןבבית23/8/50ביוםלקבורההובאההוידה
.11מספרקברכ״א,שורהב',ילדות

רות:לגבי-החקירהממצאי

המתייחסרישוםובוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
וגרסהסאלםסאלםלפיו,25518מספרעולהותעודת1063מספרלכרטיס
.11/5/50ביוםארצהעלוילדיהםוחמשתזארב

רישוםובוהעין,ראשהעוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.2
זאריבסאלםסאלםרותכיעולהממנו,1748/1063מספרלכרטיסהמתייחס
גי.מחנההעיןבראשהתגוררההמשפחה.26/9/51ביוםנולדה

לכרטיסהמתייחסרישוםובוד',מחנההעיןראששליומןאיתרההוועדה.3
"סאלםשלמשפחתולפיו,25518מספרעולהולתעודת1748/1063מספר
.14/9/52ביוםג'במסמיהלהתיישבותיצאהזארב"סאלם

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםמביתחולהכרטיסהוועדהבידי.4
שנתבמהלךנולדהג'מחנההעיןראשממעבדתסרב"זכריה"רותהתינוקת

חירוםטיפולכלומרנפש""פיקוחבמסגרת19/10/52ביוםואושפזה1951
.20/10/52ביוםונפטרה

השומר(,)תל5מספרהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.5 לביתהעיןמראשוהועברה1951שנתבמהלךנולדהסרב""רותלפיו
.19/10/52ביוםהחולים

מתימןההוריםהארץילידתחודש11בת"ילדה
מכןולאחרבדג'אניבאשפוזיםהיתהוהקאות"שלשוליםבגללנתקבלה
שכללהמערכתיתרבמפגיעהסבלההיאשבמחנה.התינוקותלביתהועברה .20/10/52ביוםנפטרהוהיאתזונה,ותתובמעייםבריאותזיהומים

זכריהבת"רותלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.6
ביוםונפטרה1951שנתבמהלךנולדהג'מחנההעיןראשממעברתסרב"
השומר.תלהחוליםבבית20/10/52תשי״גבחשוןא'

רותסרבכיעולהממנוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןהוועדהבידי.7
מספרהחוליםבביתנפטרה1951שנתבמהלךנולדההעיןמראשזכריהבת
תקוויה.בפתחלקבורהוהובאה5

בתרותילדהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.8 בתבהיותההשומרתלהחוליםבביתנפטרההעיןראשממעברתסרבזכריה
העלמיןבבית,23/10/52תשי״ג,בחשוןד'ביוםלקבורהוהובאהשנה

.8מספרקברל״ה,שורהב',ילדותבחלקתתקווהשבפתחסגולה
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רות:לגבי-הוועדהמסקנות

20/10/52ביוםנפטרהזארבוגרסהסאלםבתרותכיעולהלעילהמידעמן
שנה.כבתבהיותההשומר()תל5מספרהחוליםבבית

בחלקתתקוהשבפתחסגולההעלמיןבבית23/10/52ביוםלקבורההובאהרות
.8מספרקברל״ה,שורהבי,ילדות

שמה.ברישוםהשיבושאףעלרותשלבזיהויהספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,עקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

י

העתק:
.05093020-5רותשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

הוידה.שלת.ז.מספרהוועדהבידיאין
04290685־9זארבסאלםהאבשלת.ז.מספר
.04290686זארבברסההאםשלת.ז.מספר
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אשוואלושושנהסאלחבןישראלהנדון:
70/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמואשוואל,שושנהשלעדותהפיעל
העין.ראשבמחנהשוכנההמשפחה.1949בשנתישראלעםיחד

אמובמקום.התינוקותלביתמשנהפחותבןשהיהישראלנלקחלמחנהבבואם
לביתנלקחהואכיבהגיעהלהנמסרשבועייםכעבוריום.יוםלהאכילובאה

שבמקום.הדסההחולים

אמומשהגיעהשלושהיומייםכעבורהדסה.החוליםבביתלבקרובאההאם
רופאלהמסרברורלאחרבאמבולנס.ישראלאתשלוקחיםראתההחוליםלבית

דגיאני.החוליםלביתונלקחבשפתייםמפצעיםסבלשישראל
הלכההאםזה.בשםילדשאיןנמסראךאני,ידגהחוליםלביתנסעההאם

נמצא.לאישראלאךחולים,בתילמספר

אתהמאשרמסמךכלקיבלולאוכןקברחלקתאוגופהראולאההורים
פטירתו.

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

תעודתעלרישוםובוב'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
עלובניהםושניאשוואלושמשעוואדסאלםלפיו,64000מספרעולה
בהגיעו.שנהבןהיהישראלכיצויןכן.5/10/49ביוםארצה

בןישראללפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלגיליוןהוועדהבידי.2
ביוםדגיאניהחוליםלביתוהועבר19/10/49ביוםאושפזסלח

20/10/49.

)דגיאני(,יפוהממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
בהיותו20/10/49ביוםאושפזהעיןמראשסלחבןישראלכיעולהממנו

.6:30בשעהמרעלתכתוצאה22/10/49ביוםונפטרחודשיםשמונהבן

סלחבןישראללפיויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
וילדיםליולדותהחוליםבבית22/10/49ביוםנפטרהעיןראשממחנה
חודשים.שמונהבןבהיותוביפו,

רעלת.המוות:סיבת

העיןראשהעוליםממחנהסלחישראללפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.5
שמונהבןבהיותווילדים,ליולדותהחוליםבבית22/10/49ביוםנפטר

חודשים.

ישראלכיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
ילדיםבחלקתתש״יבתשריל'ביוםלקבורההובאהעיןמראשסלהבן

.16מספרקבר,8שורה,1אזור
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הוועדה:מסקנות

נפטראשוואלושושנהסאלחבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים,שמונהבןבהיותוביפודגיאניהחוליםבבית22/10/49ביום

לארץ.המשפחהעלייתלאחרשבועותכשלושה

אביבשבתלשאולקרייתהעלמיןבבית23/10/49ביוםלקבורההובאישראל
.16מספרקבר,8שורה,1אזורילדיםבחלקת

הפרטי,שמופיעלנעשהשהזיהויהריהושמטישראלשלמשפחתוששםאףעל
המגורים.ומקוםאביושם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

( אלוף)מימימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.4136294ישראלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד
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מרציאנוונינהמשהבןצביהנדון:
72/97מספרתיק

התלונה:פרסי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמומרציאנו,נינהשלעדותהפיעל
בעכו.והתגוררה,1948בשנתממרוקו

נשארההאםבנהריה.החוליםבבית22/5/54ביוםנולדוהתאומהואחותוצבי
שחרורהביוםנמוך.היהבתהשלשמשקלהכיווןהחולים,בביתכשבועיים

עדבעפולההחוליםלביתצביאתלהעביראחותלההציעההחוליםמבית
הסכימה.והאםהברית,אתויכינושיתארגנו

ושםבעפולההחוליםלביתנסעהאבנפטר.שצביהודעהההוריםקיבלולמחרת
לקבורה.כברוהובאנפטרצביכילונמסר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

קבורתועלבעפולההדתיתבמועצהרישוםישכיומצאהבירורערכההמשפחה
ילדיםבחלקתנקברצביקבורה.מקוםציוןעם1/6/54ביוםכפגצבישל

בעפולה.

החקירה:ממצאי

צביכיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה
עשרהבןבהיותובעפולה,החוליםבבית1/6/54ביוםנפטרמעכומרציאנו
ימים.
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הועדה:מסקנות

ביוםנפטרמרציאנוונינהמשהבןצביכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.עשרהבןבהיותובעפולה,החוליםבבית1/6/54

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.5198139צבישלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שוקרוןולונהשלוםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
73/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאמושוקרון,לונהגבישלעדותהפיעל
חנה.פרדסבמעברתושוכנה,1949בשנתממרוקו

אותוהיניקהימיםשלושהבמשךבחדרה.בןהאםילדהחודשיםשלושהלאחר
אליההובאלאולכןבטובחשאינושבנהלהנמסרמכןשלאחרבערבאמו.

להנקה.

והאםטיפול,להמשךהחוליםבביתלבדיקהנשלחשבנהלהנמסרבבוקרלמחרת
כילהםנמסרהחוליםמביתשחרורהלאחריוםההוריםבבואלביתה.שוחררה

נפטר.בנם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

שלבןכיעולהממנוחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה
בהיותו,14/11/49ביוםנפטרחדרההעוליםשבמחנההחוליםמביתשוקרון

יומיים.בן

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרוןשוקרולונהשלוםשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יומיים.בןבהיותושבחדרה,העוליםבמחנההחוליםבבית14/11/49
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

^0
שופטת)דימ'(קובל,דליה׳שופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

העתק:
היילוד.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

,00431769-9שוקרוןשלוםהאבשלת.ז.)מספר
(00431770-7שוקרוןלונההאםשלת.ז.מספר
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כספניורחלמשהבןיצחקהנדון:
74/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאמוכספני,רחלגברתשלעדותהפיעל
העמקים.שערשלידאלרואיבמעברתושוכנה,1951בשנתמכורדיסטאן

חמישהבןבהיותובחיפה.רמב״םהחוליםבבית6/8/54ביוםנולדיצחק
הלכההאםרמב״ם.החוליםבביתואושפזוהקאותמשילשוליםסבלחודשים
יום.מידילבקרו

כשחזרההחולה.אמהאתלבקרכדילירושליםהאםנסעהמכןלאחרשבועיים
נפטר.יצחקכינכתבבומברקקיבלהלביתה

לפנותנתבקשובהגיעםלקבורה.להביאוכדיהחוליםלביתנסעוההורים
הקבורה.עבורלירות24להםולשלםבחיפה,קדישאלחברה

נערכהלאאךהמתינו,ההוריםללוויה.לחכותההוריםהתבקשוקדישאבחברה
היכןלהםידועולאגופתואתההוריםראולאדברשלבסופולוויה.כל

הקבר.חלקת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

רה:יהחלממצאי

למשהכיעולהממנוחיפההבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
תשי״ד,באבז'ביוםיצחקבשםבןנולדעמלקרייתממעברתכספניורחל

רמב״ם.החוליםבבית,6/8/54

משהבןיצחקלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
רמב״ם,החוליםבבית26/10/54ביוםנפטרעמלקרייתממעברתכספני
חודשים.שלושהבןבהיותו

סימפונות(.)דלקתברונכופנמוניההמוות:סיבת
בעתכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.3

ביוםנותחהוגופתוחודשים,שלושהבןקספנייצחקהיהפטירתו
27/10/54.

כמפנייצחקלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
ביוםונקברחודשים,ארבעהבןבהיותונפטרעמלקריתממעברת

27/10/54.

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרכספניורחלמשהבןיצחקכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
מחודשיים.למעלהבןבהיותורמב״םהחוליםבבית26/10/54

דוד.מחנההעלמיןבבית27/10/54ביוםלקבורההובאיצחק
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

-9^
,ף)מילאלומימון,דוד

׳*•־(
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

יצחק.שלת.ז.
7480971-6כספנימשה
.07150791כספנירחל

הוועדהבידי
האבשלת.ז.
האםשלת.ז.

אין-
מספר
מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אסייגואסתר)רונה(יחיהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
75/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותולבנה,מלכהגבישלעדותהפיעל
חנה.פרדסהעוליםבמחנהושוכנה1949ינוארבחודשממרוקו

החוליםבבית1949ספטמברנובמברהחודשיםבמהלךבחדרהנולדהתינוק
נפטר.הואכילאםנאמרהיוםלמחרתשבחדרה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

אסיגיחיאלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
.12/10/49ביוםתלפיותהמעברבמחנהלהתגוררעברוומשפחתו

רנישל"בןלפיוחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית6/11/49ביוםבלידתומתחנהפרדסד'העוליםממחנהאזיג"
שבמחנה.החולים

הוועדה:מסקנות

נפטראסייגואסתר)רונה(יחיהשלהבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חנה.פרדסהעוליםשבמחנההחוליםבבית6/11/49ביוםבלידתו

הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
הילד.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.01054947-5יחיאהאבשלת.ז.מספר

.01054948אסתרהאםשלת.ז.מספר
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ניסןועזיזהדודבתכרמלההנדון:
78/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהחנן,מזלגבישלעדותהפיעל
אתא(.)קרייתנחוםבקרייתהתגוררההמשפחה.1951בשנתמעירק

התינוקותלביתכרמלהנלקחהחודשיםעשרהבתבהיותה1951שנתבמהלך
הימיםבאחדבמקום.אמהאותהביקרהחודשיםשלושהובמשךחנהשבפרדס
רמב״ם.החוליםלביתוהועברהמשילשולסבלהכרמלהכילהנמסרבהגיעה

במשרדברורולאחרבמקוםכרמלהאתמצאהלאאךהחולים,לביתהגיעההאם
ולאקברחלקתאוגופהראולאההוריםנפטרה.כרמלהכילהנמסרהקבלה
פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלו

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

נולדהכרמלהכיעולהממנההמשפחהשמסרהזהותתעודתהוועדהבידי.1
.1951בשנת

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
בתבהיותה,26/11/51ביוםנפטרהחנהפרדסהעוליםמביתניסןכרמלה
חודשים.עשרה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כרמל"ניסןלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
החוליםבבית26/11/51ביום.נפטרחנהפרדסהעוליםמביתדוד"

חודשים.11בןבהיותובחיפההממשלתי

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ניסןכרמלהלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
ביוםלקבורהוהובאהחודשיםארבעהבתבהיותהנפטרהחנהמפרדס

27/11/51.

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהניסןועזיזהדודבתכרמלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״ם.החוליםבבית26/11/51

דוד.מחנההעלמיןבבית27/11/51ביוםלקבורההובאהכרמלה

איןזכר,הואהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקסהנפטרשלשמינואףעל
שםהאב,שםביניהםהנתוניםיתרכלפיעלוזאתכרמלהשלבזיהויהספק

וכוי.המגוריםמקוםהמשפחה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודפטת)דימ'(
ועדהחברועדה

קובל,דליה
חברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.04874264כרמלהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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משהורחלבן-ציוןשלפרטי(שם)ללאבןהנדון:
79/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתאומה,ואחותוהתינוקשלאמםמשה,רחלשלעדותהפיעל
עברהמכןולאחריעקבבבארתחילהושוכנה1949בשנתמאריתריאהארצה

בנתניה.בעמידרלהתגורר

האםסבא.בכפרהחוליםבביתובתבןתאומיםהמשפחהאםילדה1954בשנת
באינקובטור.כשהםלחלוןמבעדהלידהלאחרפעמיםמספרהתאומיםאתראתה
לביתהועברוהםכילהנאמרהתאומיםאתלבקרהאםמשבאההימיםבאחד

הגיעהלבילינסוןהתאומיםשהועברולאחרימיםשבועבילינסון.החולים
נפטרהבןכילוומסרההמשפחהאבשלעבודתולמקוםסוציאליתעובדת
ונקבר.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הה?ירה:ממצאי

כיעולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
מנתניהמשהורחלציוןלבןנולדו22/11/54תשט״ובחשוןכ״וביום
סבא.כפרהיולדותבביתזכריםבניםשני,90עמידרשכונת

עולהתקווה,•ממנופתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
אליעזרשכונתמנתניה"12.1954"ילידבן־ציון"בן)תינוק("משהכי
תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית25/12/54ביוםנפטר,90

בשלות.וחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

בביתהפתולוגיהמכוןשלהמוותשלאחרנתיחהפרטיכלאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרתינוק""משהכיעולהממנותקווה,פתחבילינסוןהחולים

".09:00"בשעה26/12/54ביוםנותחהוגופתו25/12/54

מעיים.ודלקתצדדיתדוריאותדלקתבשלות,חוסרהקלינית:האבחנה

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרמשהורחלבן־ציוןשלבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית25/12/54ביוםמעייםודלקתריאותדלקתבשלות,מחוסר

ימים.חודשבןבהיותובילינסון,

אותר.לאקבורתומקום

משה.ורחלציוןבןשלכבנםהתינוקשלבזיהויוספקאין
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודעא-פטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

-קדמי,יעקב

#פטןדימ'( הוועדהו"רי

התינוק.של
.30310882משה

ת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
רחלהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפגיםמשרד
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הסי1גולולווהדודבניויוסףשלוםתאומים:הנדון:
80/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתאומים,אחיג'הסי,שלמהמרשלעדותופיעל
במחנהושוכנהחודשיםהעשרהבניויוסףשלוםהתאומיםעםיחד1949בשנת ב'.שמרעין
שבמחנההתינוקותלביתויוסףשלוםהועברולמחנה,הכניסהלאחרמהזמן

האםלקחההימיםבאחדיום.מידילהיניקםהאםבאהחודשיםחמישהובמשך
זאתגילוהתינוקותביתוכשאחיותהמשפחהלאוהלרשותללאהתאומיםאת
האם.מידיבכוחהתאומיםאתונטלוהמשפחהלאוהלבאו

חוליםלביתהועברוושלוםיוסףכילהוריםנמסרמכן,לאחרקצרזמן
פנההאבהתאומים.אתשםמצאלאהחוליםלביתהאבמשפנהאךיעקב,בבאר
התאומים.אתמצאלאשםואףשוניםחוליםלבתי

גופההוצגהלאבנפטר.שלוםכילאבהמחנהמנהלמסרחודשיםשישהכעבור
שלום.שלגופתוזוהיתהאכןכימשוכנעהיהלאהאבאךבשמיכה,מכוסה

נפטרשהואמעולםלהםנאמרלאיוסףלגביכיבעדותו,צייןהתאומיםאחי
בגורלו.עלהמהיודעיםאינםוהם
קודמות.לוועדותנמסרהעדות

המשפחהכיעולהנהלול-מינקובסקי.ועדתלפני21/3/67מיוםהאבמעדות
כסלוחודשבמהלךבי.שמרעיןבמחנהושוכנה14/12/49ביוםלארץעלתה

התינוקות.בביתלשהותהתאומיםעלכילהוריםנאמר)דצמבר(,
התינוקות.לביתנשלחוכאשרחודשיםשמונהבניהיוויוסף,שלוםהתאומים

כילאםנאמרזו,תקופהבתוםחודשיים.במשךיוםמידיאותםהיניקההאם
חנה.פרדסהחוליםלביתונלקחחלה)סאלם(שלום

שלוםכילמשפחהומסרפקיד""עוזרשהיהילדהגיעזו,הודעהלמחרת
לביתבהגיעהאךיוסף,בנהאתלהיניקהאםהלכההיום,באותונפטר.

וכייעקבבארהחוליםלביתונלקחחלהיוסףגםכילהנאמרהתינוקות
בקרוב.להםיוחזר

יוסף.שלעקבותיונעלמומאזאךחולים,בתיבמספרחיפשההמשפחה

יוסףהתאוםהיעדרותעלחנהפרדסבמשטרתהמשפחהאםהתלוננה,1960בשנת
כאשרשלוםבנוגופתאתזיהההנעדראביכיודיווחהמאחרוזאתבלבד

חנה.מפרדסגופתוהוחזרה

הפנים,משרדשלפטירהתעודתלבקשתה,המשפחה,קיבלה04/05/94ביום
ביוםנפטר,0-4203408-2זהותמספרג'הסידודבןשלוםכיעולהממנה

00/12/1964.
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החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

שלום:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרגיהסיולולווהדודבןשלוםכיעולהבוודאותלעילהמידעמן
וזאתחנה,פרדסהחוליםבבית4/1/50ביוםודיסטרופיהמרעלתכתוצאה
לארץ.העלייהמועדלאחרשבועותכשלושה

אותר.לאשלוםשלקבורתומקום

הוועדה.שלהמסכםבדו״חתובאהפניםמשרדרישומילגבימקיפההתייחסות

יוסף:לגבי-הוועדהמסקנות
דודבןיוסףשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

גיהסי.ולולווה
ורשימותהושמדושמרועיןיעקבבארהחוליםבתיארכיוניכינציין

אבדו.יעקבבארהעלמיןבביתשנערכו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודעמ־פטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

פט)דימ'(1^זקדמי,יעקב הוועדהו"רי

.0-4203408-2ג'הסי .0-4203407-4גיהסי

שלוםשלת.ז.מספר
יוסףשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כהןוטובהפלדרפאלבתנסיההנדון:
81/97מספרתיק

התלונה:פרטי

נסיהבתונולדההתינוקת,שלאביהכהן,פלדרפאלמרשלעדותופיעל
סבא.בכפרהיולדותבבית22/12/52ביום

נמסרמכןלאחרחולה.היאכיבטענהסבאבכפרהיולדותבביתהושארהנסיה נאמרמכןלאחרימיםכחודשבעפולה.החוליםלביתהועברהכיהמשפחהלבני נפטרה.התינוקתכילהורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בתנסיהלפיההבריאות,משרדשללידהרישוםתעודתאיתרההוועדה.1
סבא.בכפרהיולדותבבית22/12/52ביוםנולדהכהןוטובהרפאל

טובהלפיוסבא,בכפרהחוליםביתשללידותמספרדףאיתרההוועדה.2
לעפולה".נשלח"הולדכיצויןכןנסיה.בשםבת22/12ביוםילדהכהן

"כהןלפיהבעפולההחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
בתבהיותהבעפולההחוליםבבית8/1/53ביוםנפטרהסבאמכפר)פג("

יום.18
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

"כהןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
ביוםעפולההחוליםבביתנפטרהסבאמכפרבמקור()כןתינוקת"
ימים.שבועייםבתבהיותה,8/1/53
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מכפרכהןוטובהרפאלבתנסיההתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.שבועייםבתבהיותהבעפולה,החוליםבבית8/1/53ביוםנפטרהסבא

קבורתה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה
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י(לאלוף)מימימון,דודי(
ועדהחבר

.0516550513נסיה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

־*זיול.ל?.

שויפטת)דימקובל,דליהודפט)דימ'(2קדמי,^יעקב
ועדהחברת הוועדהיו'ר

העתק:
שלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)לביאן(בהןומזליחזקאלבןהרצלהנדון:
82/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמפרסארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוכהן,מזלשלעדותהפיעל
שבע.בבארלהתגוררהמשפחהעברהמשםליד.ביתבמחנהוהתגוררה1950

היניקהאמושבע.בארהדסההחוליםבבית1952פברוארבמהלךנולדהרצל
יובאלאולכןחולה,הרצלכילהנמסרבבוקרלמחרתהיוולדו.ביוםאותו

להנקה.

האםהגיעהימיםעשרהובמשךלביתה,האםשוחררהמכןלאחרימיםארבעה
הגיעיוםלאחראותו.ראתהולאעבורוחלבבקבוקיומסרההחוליםלבית
נפטר.הרצלכילהםוהודיעההוריםלביתשומר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בן"הרצללפיושבע,בארהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
הדסההחוליםבבית5/2/52בשבט,ט'ביוםנולדלביאן"ומוגלייחזקאל

.225/2שבעבבארהתגוררהמשפחתושבע.באר

כיעולהממנושבעבארהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בשבט,י״זביוםונפטר5/2/52ביוםנולד225/2שבעמבארלביאןהרצל

ימים.תשעהבןבהיותושבע,בארהדסההחוליםבבית,13/2/52
מוחי.תוךדימוםהמוות:סיבת

נולדלביאןהרצללפיושבע,בארהעלמיןביתשלפנקסאיתרההוועדה.3
הישןהעלמיןבבית14/2/52ביוםונקברשבעבבארהתגורר,1952בשנת

שבע.בארשל

הוועדה:מסקנות

נפטר)לביאן(כהןומזליחזקאלבןהרצלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.תשעהבןבהיותושבע,בארהדסההחוליםבבית13/2/52ביום

שבע.בארשלהישןהעלמיןבבית14/2/52ביוםלקבורההובאהרצל
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל"(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

<\=<5 ופ1עי שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

הרצל.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
.041971904יחזקאלהאבשלת.ז.מספר

.041971912מזלהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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תננגיי()טנקגיי,בנימיןורוחמהרפאלבתאילנההנדון: 83/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהבנימין,רוחמהגבישלעדותהפיעל יהודה.נחלתבמעברתלהתגוררעברההמשפחה.1950מרץבחודשמעירק
סבלהשנהבתבהיותההרופא.אסףהחוליםבבית1953בקיץנולדהאילנה
ולאחולההיההאבהרופא.אסףהחוליםלביתאמהידיעלונלקחהמהקאות

ילדים.ארבעהבעודמטופלתוהיתהמאחרתכופותלבקרההאםבידיעלה נפטרה.כילהנמסראילנהאצלהאחרוןביקורהלאחרכשבועיים

לציון,בראשוןאילנהשלהקברחלקתאתההוריםחיפשושבעהשישבולאחר
מצאוה.לאאך

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
אילנה.שלשמהעלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
החקירה:ממצאי

לפיוהרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.1 .1/3ביוםונפטרה27/12ביוםאושפזהטנקצי"רפאלבת"אילנה

"אילנהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנולדהיהודהנחלתממעברתבמקור()כךסנקצי"תנגגירפאלבת

הממשלתיהחוליםבבית1/3/54ביוםנפטרההיאכיצויןכן.11/4/53 .צריפין

שחפת.המוות:סיבת

טנקזי""אילנהשלגופתהכיעולהממנונתיחות,יומןאיתרההוועדה.3
חודשים.עשרהבתבהיותה,1/3/54ביוםנותחה

"אילנהלפיולציון,ראשוןהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
.1/3/54ביוםנקברהטיגקצי"

הוועדה:מסקנות

)טנקגייבנימיןורוחמהרפאלבתאילנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הרופאאסףהחוליםבבית1/3/54ביוםהשחפתממחלתנפטרהתנגגיי(
חודשים.11בתבהיותה)צריפין(

לציון.ראשוןהעלמיןבבית1/3/54היינויוםבאותולקבורההובאהאילנה
מטנקגייקלבשיבושהשוניםבמסמכיםנרשםשיגרתיהלאמשפחתהשםבשל ולפילשמההסמוךאביהשםפיעלגםבזיהויהספקאיןטנקצי.ל-סנקציי
מגוריה.מקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

מי(
£
!זוב שופטת)דיקובל,דליה

ועדהחברת

מ
שופט)דימ'(

הוועדהר
יוקדמ^-יעקב

.051847887אילנהשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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זכאי)יעקב(ודייזישאולבתתקווההנדון:
84/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםזכאי,דייזיגבישלעדותהפיעל
השרון.חוףחרוציםבמעברתושוכנה1951במאי

כבתבהיותהביפו.דגיאניהחוליםבבית1952שנתבמהלךנולדהתקווה
שםרעננה.למרפאתאותהלקחהואמהמשילשוליםתקווהסבלהחודשיםעשרה

השומר.תלהחוליםלביתהופנתה

ושביתנפטרהתקווהכילהוריםנמסרהחוליםלביתהגעתםלאחרשעתיים
החוליםלביתכשניגש׳דודהמכןלאחרשבועהקבורה.לסידורידאגהחולים
תקווה.בפתחלקבורההובאהכברתקווהכילונמסר

כיעקב.משפחתהשםנרשםארצהבהגיעהכיהעדהציינהכן
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיוהשומר,תלהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1 עד8/7/53ביוםלראשונהאושפזה3030חולהמספריעקב"שאול"תקווה .13/7/53ליום

חולהמספריעקב"שאול"תקוהכיעולהנוסףחוליםקבלתמיומן
.11/8/53ביוםונפטרה4/8/53ביוםנוסףלאשפוזהתקבלה3030/53

השומר,תלהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהיומןאיתרההוועדה.2 נפטרהכיונמצא13/8/53ביוםנותחהיעקוב""תקוהשלגופתהלפיו
בלב.מוםעםשנולדהמכךכתוצאה

"ילדהכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
תשעהבתבהיותהנפטרההשרוןחוףממעבדתיעקב"שאולבתתקוה

תשי״גבאלולג'ביוםלקבורהוהובאההשומרתלהחוליםבביתחודשים
.27מספרקברל״ז,שורהב',ילדותבחלקת14/8/53

הוועדה:מסקנות

זכאי)יעקב(ודייזישאולבתתקווהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תשעהבתבהיותההשומרתלהחוליםבבית11/8/53ביוםבלבממוםנפטרה

חודשים.

חלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית14/8/53ביוםלקבורההובאהתקווה .27מספרקברל״ז,שורהב',ילדות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)ממימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דיקובל,דליה
ועדהחברת

~עוופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.7079332זכאידייזיהאםשלת.ז.-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חגיביובניהעודהבתמזלהנדון:
85/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןלארץהמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהחגי,דודמרשלעדותופיעל
העין.בראשושוכנה,1949בשנת
תחילתיוליחודשבסוףהעין.ראשבמחנהמזלנולדה20/3/51ביום

יותרמאוחרשבמחנה.בריטילמבנההמשפחהמאוהלמזלהועברהאוגוסט
להיכנס.הורשתהלאאךלבקרהאמההגיעהיוםבאותו

לקבורה.והובאהנפטרהשמזללונמסרלבקרההאבבהגיעהיוםלמחרת
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיו,413כרטיסמספרהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
.21/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושתחגיביובניהסלימןעודה

ממנו,413כרטיסמספרהעיןראשממחנהלידותיומןאיתרההוועדה.2
.20/3/51ביוםנולדהחגיביסלימאןעודהבתמזלכיעולה

ועניהעודהבת"מזללפיההמשפחה,שמסרהלידהתעודתהוועדהבידי.3
הממשלתיהחוליםבבית20/3/51תשי״אביבאדרי״בביוםנולדהחגיבי"
יפו.

בתחג'ביעודהבתמזללפיההמשפחה,שמסרהפטירהתעודתהוועדהבידי.4
העין.בראש,30/7/51תשי״א,בתמוזכ״וביוםנפטרהחודשיםארבעה

בתמוזכ״זמיוםהעיןבראשהסעדלשכתשללקבורההפניהאיתרההוועדה.5
שלקבורתהענייןאתלסדרתקווהפתחקדישאחברהמתבקשתלפיהתשי״א,

חודשים.ארבעהבתחגיביעודהבתמזל

המשפחה,שמסרהתקווהפתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6
תשי״א,בתמוזכ״זביוםנקברהחגיביעודהבתמזלכיעולהממנו

.17מספרקברכ״ג,שורהב',ילדותבחלקת,31/7/51

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהחגיביובניהעודהבתמזלכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודשים.ארבעהבתבהיותההעין,בראש30/7/51

בחלקתתקווהבפתחסגולה העלמיןבבית31/7/51ביוםלקבורההובאהמזל
.17מספרקברכ״ג,שורהב',ילדות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.050582865מזלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מתנהוידידהחייםיהודהבתציונההנדון:
86/97מספרתיק

התלונה:פרסי

לארץהמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהסופר,יהודיתגבישלעדותהפיעל
ליד.בביתושוכנה,1949בשנתמתימן

שבמחנה.התינוקותלביתהמשפחהמאוהלציונההועברהיום17בתבהיותה
נכוותהציונהכילהונמסרהתינוקותלביתהצהרייםבשעותהגיעההאם
ונפטרה.חםמחלב

פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאגופהראולאההודים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

לפיוליד,ביתהחוליםבביתאשפוזעבורלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.1 אחד.יוםלמשך1949דצמברבחודשאושפזהמתנא""ציונה

יהודהבתציונהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
י'ביוםנפטרהלידביתתינוקותביתז'העוליםממחנהמתנהחיים
17בתבהיותהליד,ביתלילדיםהחוליםבבית,30/12/49תש״י,בטבת
יום.
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

לידמביתמתנהחייםיהודהבתציונהלפיהפטירהתעודתהוועדהבידי.3
ביתהתינוקותבבית,30/12/49תש״י,בטבתי'ביוםנפטרהז'מחנה
ליד.

הוועדה:מסקנות

מתנהוידידיהחייםיהודהבתציונהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
בתבהיותהלידביתההולליםבבית30/12/49ביוםריאותמדלקתנפטרה

יום.15
קבורתה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

ציונה.שלת.ז.
.030698237יהודה-חיים

.030698245ידידיה

>שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
הוועדהבידיאין-הרישום-הפניםמשרד

האבשלת.ז.מספר
האםשלת.ז.מספר

לעדכון
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גובניורחלמשהבתחרנגיההנדון:
87/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיובני,יגיהודהמרשלעדותופיעל
השלוש.בתתרנגיהוביניהםילדיהםששתעםיחד1949שנתבמהלךמתימן

ליד.ביתבמחנהשוכנההמשפחה

צריפיןהחוליםלביתוהועברהבטובחשהלאתרנגיהמכן,לאחרוחציחודש
לונאמרושםהחוליםלביתהאבהגיעאשפוזה,לאחריומייםהרופא(.)אסף
נפטרה.תרנגיהכי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.ולוועדתבהלול-מינקובסקילוועדתנמסרהעדות

עולהמינקובסקי.בהלולועדתחוקרילפני22/3/67ביוםהאבשמסרבעדות
שנים.חמשבתשהיתהעם.תרנג'ה9/9/49ביוםארצההגיעההמשפחהכי

שבמחנהלמרפאהונלקחהמשילשוליםתרנגיהסבלהארצה,הגיעםלאחרמהזמן
ימיםשבועהשומר.תלהחוליםלביתתרנגיהנלקחההיום,למחרתליד.בית
נפטרה.כילוונאמרבתולשלוםלשאולהמחנהלמרפאתהאבשבמכן,לאחר
נפטרה.תרנגיהכילונאמרשםוגםהחוליםלביתהלךהאב

החקירה:ממצאי

וארבעתורחלגובאנידודמשהלפיהעולה,תעודתאיתרההוועדה.1
אי.לידביתהעוליםבביתושוכנו9/9/49ביוםארצהעלוילדיהם,

שנים.חמשבתהיתהתרנגהכיצויןכן

ברישומיםכוללהמידעמקורותבכלמקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.2
חוליםבתיברישומיגםכמועלמין,ובתיהבריאותמשרדשלהשונים
היכולממצאכללאתרהצליחולאאךאשפוז,עבורלתשלוםדרישהובטפסי
גובני.ורחלמשהבתתרנגיהשלגורלהעללהצביע

הועדה:מסקנות

משהבתתרנגיהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין
גיובני.ורחל
בלבד.חלקיתיעודנותרלידביתממחנהכילצייןיש
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר

.3062431 גיובניתרנגיהשלת.ז. מספר-הרישום
העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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טביביאןומסעודהיצחקבןדודהנדון:
88/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיטביביאן,אהרוןמרשלעדותופיעל
שמונה(.)קרייתחלסהבמעברתושוכנה23/2/52ביוםמאירן

ונלקחדודחלהחודשים11בןבהיותו.1953שנתבמהלךבארץנולדדוד
דיז־ינטריהשלבאבחנהבטבריהדודהחוליםלביתהופנהומשםחוליםלקופת

אתועזבלאשפוזהפניהמכתבדודשלאחיונתןהחוליםלביתבהגיעם
והובאנפטרדודכילונמסרדודאתלבקרבהגיעושבועלאחרהמקום.
לקבורה.

פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
היולדותבבית26/10/53ביוםנולדטביביאןומסעודהיצחקבןדודכי

שמונה.בקרית

יצחקבןדודכיעולהממנהמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.2
ביוםונפטרשמונהקרייתהיולדותבבית1953בנובמברנולדטביביאן
בטבריה.דודביתהחוליםבבית15/3/54

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בןדודטביביאןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
הממשלתיהחוליםבבית15/3/54ביוםנפטרשמונהקרייתממעבדתיצחק
חודשים.שישהבןבהיותודוד,בית

וזיהום.ריאותדלקתהמוות:סיבת
יצחקדודלפיהםטבריה,העלמיןביתשלקבורהרישומיאיתרההוועדה.4

והובאחודשיםחמישהבןבהיותונפטרשמונהקרייתממעבדתטביביאן
.37359ממשלתיקבורהרישיוןמספרצויןכן.16/3/54ביוםלקבורה

הוועדה:מסקנות

נפטרטביביאןומסעודהיצחקבןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותובטבריהדודביתהחוליםבבית15/3/54ביוםוזיהוםריאותמדלקת

חודשים.חמישהכבן

התושבים.מרשםספרפיעללידתותאריךאתמקבלתהוועדה

בטבריה.העלמיןבבית16/3/54ביוםלקבורההובאדוד
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד^זופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

דוד.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין
.7554181יצחקהאבשלת.ז.מספר

.7554182מסעודההאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)קבלה(גבלהואוכיהיוסףבןחלפוןהנדון: 89/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחות)קבלה(,גבלהרבקהגבישלעדותהפיעל לצפת.עברהומשםביבנהתחילהושוכנהמטוניס

האםבטבריה.האיטלקיהחוליםבבית1954אוגוסטבחודשנולדחלפון
המשפחהבניחולה.הואכילהונאמרוןחלפללאהחוליםמביתשוחררה יום.21במשךאותוביקרו
בטבריה.ילדיםלבית.הועברחלפוןכילמשפחההודעהנשלחהזותקופהבתום שבועייםזה.בשםתינוק■במקוםאושפזלאכילהוריםנמסרלמקוםבהגיעם
שלקבורתועבורתשלוםודרשומבוגריםאנשיםזוגהופיעומכןלאחר

חלפון.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קיבלהכןחלפון.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
.1954אוגוסטבחודשנפטרוןחלפלפיהפטירהתעודתלבקשתההמשפחה

החקירה:ממצאי

אוסףבן"חלפוןלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 הסקוטיהחוליםבבית29/8/54תשי״דבאבל'ביוםנולדגבלא"ואוכייה
בטבריה.

קבלה"כלפון"לפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 בטבריהשוויצרהממשלתיהחוליםבבית11/9/54ביוםנפטרמזנגריה
יום.12בןבהיותו
בלב.מולדמוםהמוות:סיבת

גזלה""כלפוןלפיוטבריה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3 .12/9/54ביוםלקבורהוהובאיום14בןבהיותונפטרמזנגריה

הוועדה:מסקנות

)קבלה(גבלהואוכיהיוסףבןןוחלפכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שוויצרהממשלתיהחוליםבבית11/9/54מיוםבלבממוםכתוצאהנפטר

יום.14בןבהיותובטבריה,
נפלבהיותואךשבטבריה,העלמיןבבית12/9/54ביוםלקבורההובאןרחלפ
הקבר.חלקתציוןללאנקבר

בזיהויו.ספקאיןקל,בשיבושנרשםמשפחתוששםאףעל
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד^ופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת
שו, זפט)דימ'(61קדמי,''יעקב הוועדהו"רי

.05144222-5חלפוןשלזהותתעדותמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)שמשי(מזרחי)תמר(ותאום)חיים(חביבולהבןשלמההנדון:
90/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותרם,רחליגבישלעדותהפיעל
מכןולאחרחדרה()לידעירוןבפתחתחילהשוכנההמשפחה.1951שנתבמהלך

אגרובנק.במעברת

בנהעםהאםכשחזרהרמב״ם.החוליםבביתבןהאםילדה1954שנתבמהלך
ולאחלווההוריםמאחרדומהמוסדאותינוקותלביתשלמההועברלמחנה,
בו.לטפליכלו

מהזמןרמב״ם.החוליםבביתואושפזשלמהחלהחודשיםשבעהבןבהיותו
שםהחוליםלביתנסעההאםנפטר.שלמהלפיומברקהמשפחהקיבלהמכןלאחר
ועלפניואתראתהולאהתעלפההאםפתוחה.שבטנותינוקשלגופהלההראו
בבנה.שמדוברבטוחהאינהכן

קבר.חלקתראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

תמר)וטאום()חביבולה("חייםלפיועולה,רישוםאיתרההוועדה.1
במעברתשוכנההמשפחה.15/11/49ביוםארצהעלומזרחי")שמאש(
.777אגרובנק

לפיוהפנים,משרדשלהתושביםמרשםשלרישוםתמציתאיתרההוועדה.2
זהותתעודתוקיבלבחיפה6/7/55ביוםנולדמזרחיותמרחייםבןשלמה
777אגרובנקבמעברתהתגוררההמשפחהכיצויןכן.5341991מספר

)חדרה(.

חיפה,רמב״םהחוליםביתשל43864מספרחולהכרטיסאיתרההוועדה.3
1/3/56ביוםאושפז,777אגרובנקממעברתמזרחישלמהכיעולהממנה
חודשים.שבעהבןבהיותו,3/3/56ביוםונפטר

חיפה,רמב״םהחוליםביתשל43864מספרחולהגיליוןאיתרההוועדה.4
התקבלחדרה,חייטנוההתינוקותמביתשלמהמזרחיכיעולהממנו

חודשים.שבעהבןבהיותו,3/3/56ביוםונפטר1/3/56ביוםלאשפוז

שהופיעומאומצתונשימהחוםבגללנשלח"הילדנכתב:המחלהבסיכום
בלטבינוני,כלליבמצבהילדהיהבהתקבלושנתקבל...לפניימים4כ-

וקצר.חלשובכיסבלשלפניםהבעתנאנקת.לנשימהשגרםבנשימהקושי
עודקשתהנשימתולעלותהמשיךהחוםרבותהקאותהופיעוהתקבלולמחרת
מספר".שעותכעבורנפטרוהילדיותר

"הילדנרשםכןכמוצדדיתדוריאותדלקתהעלתההמוותשלאחרהנתיחה
וחריף".ביותרחמורמזיהוםסבל
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ממנהחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.5
מחדרה5341991מספרת.ז.נושאמזרחי"ותמרחיים"שלמהכיעולה

ונפטר1/3/56ביוםהחוליםבביתאושפז,6/7/55ילידאגרובנקמעברת
.07:35בשעה2/3/56היוםלמחרת

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ממנורמב״ם,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.6
".4/3"...ביוםנותח,2מביתןחודשיםשבעהבןשלמהמזרחיכיעולה

הוועדה:מסקנות

)תמר(ותאום)חיים(חביבולהבןשלמהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן רמב״ם,החוליםבבית3/3/56ביוםריאותמדלקתנפטר)שמשי(,מזרחי
חודשים.שמונהבןבהיותו

אותר.לאקבורתומקום

מועדאתכקובעיםהחולהכרטיסועלהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
שלמה.שלפטירתו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.5341991מזרחישלמהשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עבודיורכקהיחזקאלבןסמיהנדון:
91/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיועבודי,יוסימרשלעדותופיעל שמונה(.)קרייתחלסהבמעברתוהתגוררה1951בשנתמעירק
לביתונלקחמחוםסמיסבל,1955שנתבמהלך.1953בשנתבארץנולדסמי בתלששהולהוריםהתקשרומכן,לאחרימיםמספרבטבריה.פוריההחולים נפטר.סמיכילהםומסרואביב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

ביוםנפטרסמילפיהפטירה,תעודתלבקשתההמשפחהקיבלה,11/12/96ביום
12/2/55.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

המשפחה,שמסרהטבריההממשלתיהחוליםמביתחולהגיליוןהוועדהבידי.1 פיעלאושפז,428צריףשמונהמקרייתעבודייחזקאלבןסמילפיו
נפטר,12/2/55ביוםשעות",מספרו״כעבור11/2/55ביוםהרישום הקבלה.תאריךברישוםתיקוןניכרבגיליוןשנה.בןבהיותו
הסימפונותדלקתבגללהשניהבפעם"נתקבלנאמר:המחלהבגיליון
נמצאההגופה"בנתיחתבנוסףרע.כלליבמצבילדנמצאבקבלהוהקאות.

מצבוטוקסיים...סימניםהראוהגוףאבריגםמזהחוץבמוח.דלקת
קבלתו".אחרישעותמספרונפטרהורע

כיעולהממנוטבריה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בןבהיותו,12/1/55ביוםנפטרשמונה,מקרייתעכודייחזקאלבןסמי
שנה.

.31/1/55רישוםתאריךצויןכן

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרעבודי,ורבקהיחזקאלבןסמיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בןבהיותושבטבריה,פוריההחוליםבבית12/1/55

אותר.לאקבורתומקום

ביוםהחוליםלביתסמיהתקבלהמחלה,בגיליוןהמתוקןהרישוםפיעל
ולא12/1/55ביוםכלומרקבלתו"לאחרשעות"מספרונפטר11/1/55

בטעות.שנרשםכפי12/2/55ב-

מחזק12/1/55ביוםנפטרסמיכינרשםבוהבריאותמשרדשלהפטירותפנקס
.12/2/55יוםלפינעשההפטירהעלהמאוחרהרישוםואףמאחרזו,מסקנה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.5146543-3סמישלזהותתעודתמספר
העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)עוזר(בדרוגילהאליהובתכרמלההנדון: 92/97מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההתינוקת,שלאחותהעוזר,בוחבוטכרמיתהגברתשלעדותהפיעל
עברהמשםהעלייה.שערבמחנהושוכנה,1951באפרילמעירקלארץהמשפחה
יעקב.ןזכרולמעבדתהמשפחה

חודשיםשישהכבתבהיותהרמב״ם.החוליםבבית17/5/51ביוםנולדהכרמלה
מספרלאחרבשבוע.פעםאותהביקרהאברמב״ם.החוליםבביתואושפזהחלתה

לקבורה.והובאהנפטרהכרמלהכילונמסרהחוליםלביתבהגיעושבועות

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

נולדהכרמלהכימצויןבה032420מספרעולהתעודתאיתרההוועדה.1
חיפה.הממשלתיהחוליםבבית17/5/51ביום

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרה66אהליעקבזכרוןממעברתבמקור()כךחדד""כרמלה

חודשים.שמונהבתבהיותה12/12/51

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בתכרמלהלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
,12/12/51ביוםנפטרה66אהליעקבזכרוןממעברתכדרמנשהאליהו
חודשים.שבעהבתבהיותה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ממעבדתכדרכרמלהלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
15/12/51ביוםונקברהחודשיםשבעהבתבהיותהנפטרהיעקבזכרון דוד.מחנההעלמיןבביתי

הוועדה:מסקנות

נפטרה)עזר(כדרוגילהאליהובתכרמלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שבעהכבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית12/12/51ביום

דוד.מחנההעלמיןבבית15/12/51ביוםלקבורההובאהכרמלה

רמב״םהחוליםביתשלפטירותבפנקסנרשםכרמלהשלמשפחתהששםאףעל
עםבהצלבהוזאתודאיהואשהזיהויהרילכדר,בצלילוהדומהשםכחדד,
הנ״ל.המסמכיםבשארהמצוינתלכתובתהזההבמסמךהמצויניםוהכתובתהגיל
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המשפחה.בצערמשתתפתרעדהזו

אלוף)מילמימון,דודמי(
ועדהחבר

$זופטת)דיקובל,יה דלקדמ^ד־^נפטיץדימ'(יעקב
ועדהחברת ועדההו יו'

העתק:
כרמלה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

7166581)כדר(עוזראליהוהאבשלת.ז.מספר
.7166582)כדר(עוזרגילההאםשלת.ז.מספר
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בוכריםוסירנהמערביבןישראלהנדון:
93/97ממסרתיק

התלונה:פרטי

מטוניסהמשפחהעלתההתינוק,שלאביובוכרים,מערבימרשלעדותופיעל
בצמח.תחילהלהתגוררעברההמשפחה.1952בשנתלארץ

שלהקודםשמובנגב,המולדתנתיבבמושבישראלנולד1953שנתאדרבחודש דרכםאתבצמח.להתגוררחזרועבודהמצאולאוההוריםהיותהגדי.בית
ריאות.דלקתקיבלחודשים,שלושהבןשהיהוישראל,במשאיתעשוחזרה

ד״רוהרופאהשתעלבנםחלב,לטיפתישראלעםההוריםהלכולצמחבהגיעם
הזמינוהחולים,לביתמידלהעבירוביקשאותושבדקבימדגניהשמעון

נאמרלאםבטבריה.דודביתהחוליםביתעדלישראלהתלוותהוהאםאמבולנס
להיכנסהורשתהלאבבואהלמחרתיום.יוםלראותותוכלשהיאהחוליםבבית
חלון.דרךרקישראלאתוראתה
כיווןישראלעבורבגדיםלהביאהחוליםבביתלאםנאמרשבועלאחר

נפטר.שבנהלהנמסרהחוליםלביתבהגיעהישוחרר.הקרוביםשביומיים

מהמקום.סולקהאךגופתו,אתלראותביקשההאם

להםידועולאישראלשלפטירתואתהמאשרתתעודהכלקיבלולאההורים הקבר.חלקתהיכן

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

מערביבןישראלשלמשפחתולפיהמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.1
ישראלכיצויןכן.9/9/52ביוםמטוניסארצהעלתהצמחממעברתבוכרם
בטבריה.14/6/53ביוםונפטר,1953מרץבחודשבארץנולד

ישראלכינרשםבהםטבריהקדישאחברהשלקבורהספריאיתרההוועדה.2
ביוםונקברחודשיםשלושהבןבהיותונפטרצמחממעברתבוכרים
בטבריה.העלמיןבבית15/6/53

הוועדה:מסקנות

נפטרבוכריםוסירנהמערביבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודשים.שלושהבןבהיותובטבריה,14/6/53ביום
בטבריה.העלמיןבבית15/6/53ביוםלקבורההובאישראל
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

4)
שופטת)דימ'(קובל,דליהקדמי,^ופט)דימ'(יעקב

ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.050344969ישראלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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פדידהוגיולייטיחיאבתתקוההנדון:
94/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםתקווהנולדההתינוקת,שלאמהפדידה,גיולייטגבישלעדותהפיעל
בטבריה.חוליםבבית30/11/53

שבתביוםגבוה.מחוםתקווהסבלה4/3/54ביוםחודשיםשלושהבתבהיותה
הביתה.נשלחהבדיקהולאחרלרופא,אמהידיעלנלקחה

בדחיפותאותהלקחהאמההתגלגלו.ועיניהגבוהחוםתהווהקיבלהבבית
נשלחהוהאםחמצןלהניתןשםבטבריה.דודביתלילדיםהחוליםלבית

נפטרה.תקווהכילוונמסרהחוליםלביתבעלההגיעלמחרתלביתה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הממשלתיהחוליםמביתמקורימחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.1
אושפזהגיובלבאןמשכונתפדידהתקווההתינוקתכיעולהממנובטבריה,

שללמצבהתינוקתנכנסההחוליםבביתריאות.דלקתבגלל7/3/54ביום
נפטרה.יוםובאותוהכרהחוסר

קבלתה.לפיימיםשלושהחלתההתינוקתכיצויןהמחלהבגיליון

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה1988משנתפטירהתעודתהוועדהבידי.2
.1954במרסונפטרה30/11/53ביוםנולדהפדידהיחיהבתחקוה

התינוקתלפיוטבריה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בבית7/3/54ביוםנפטרהגיובלבאןמטבריהפדידהיחיאבתתקוה

צוינההמוותסיבתחודשים.שלושהבתבהיותהבטבריהשויצרהחולים
סימפונות.בדלקת

נפטרהפדידהיחיאבתתקוהכיעולהממנהפטירה,תעודתאיתרההוועדה.4
חודשים.שלושהבתבהיותהבטבריה,שויצרהחוליםבבית7/3/54ביום

הוועדה:מסקנות

פדידהוגיולייטיחיאלבתתקוההתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבתבהיותהבטבריה,שויצרהממשלתיהחוליםבביתנפטרה

ספקאיןכיחיאל,ולאכיחיאהשוניםבמסמכיםנרשםאביהששםאףעל
מגוריהמקוםמשפחתה,שםהפרטי,שמהכגוןהפרטיםשארשכןבתקוהשמדובר
ודאי.בחזקתהזיהויאתמעמידיםפטירתהותאריך
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שו^טת)דימ'(קובל,דליהקדמיךהטופטןדימ'(יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.052174745תקוהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יאירוכוונציהשלמהבתנחמההנדון:
95/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהיאיר,עמנואלשלעדותופיעל
בדרום.מנוחהבמושבהתגוררההמשפחה.1951בשנתמעירק

מהקאותנחמהסבלהחודשים11בתבהיותה.17/1/53ביוםנולדהנחמה
ונמסראושפזהשםקפלןהחוליםלביתהוריהידיעלונלקחהושילשולים

למחרת.יחזרוכילהורים

לקבורה.והובאהנפטרהנחמהכילהםנאמרהחוליםלביתבהגיעםלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

נחמה.שלשמהעלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים

החקירה:ממצא

נחמהכיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה
קפלן,החוליםבבית4/10/53ביוםנפטרהמנוחהממושביאירשלמהבת

חודשים.שמונהבתבהיותה

הוועדה:מסקנות

יאירוכוונציהשלמהבתנחמהכיגבוההבסבירותעולהלעיל,המידעמן
חודשים.שמונהבתבהיותהקפלן,החוליםבבית4/10/53ביוםנפטרה

אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.050682954נחמהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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רוביןומיסהציוןבןצביהנדון:
96/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמורובין,מיסההגב'שלעדותהפיעל
שבגליל.עלמהבמושבוהתגוררה,1949בשנתשבלובמטריפולי

בניבהיותםבמושב.12/6/51ביוםואחותו()צביהתאומיםאתילדההאם
חוליםלביתאותםלקחהוהאםקיבההרעלתהתאומיםקיבלוחודשיםחמישה
בצפת.

ובאותובתו,אתלומסרוהחוליםלביתהאבבהגיעמכןלאחרימיםשלושה
נפטר.צביכילונמסרמעמד

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ממושברוביןציוןבןצבילפיהמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.1
.8/10/51ביוםונפטרהממשלתיהחוליםבבית19/9/51ביוםאושפזעלמה

צביכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
חודשיים.בןבהיותו,8/10/51ביוםנפטרעלמהממושברובין

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטררוביןומיסהציוןבןצביכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים.בןבהיותורמב״ם,הממשלתיהחוליםבבית8/10/51

אותר.לאקבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
,מימון1

אללף)^י׳>י;
ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.05013987-2צבישלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)חלובה(עזראועליזהניסיםבןפרטי(שם)ללאהנדון: 97/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אם)חלובה(,עזראעליזהגבישלעדותהפיעל בעתליתלהתגוררעברהומשםעלייהלשערהגיעההמשפחה.1950בשנתמעירק
בחולון.ולבסוף
כשהיאדג'אניהחוליםביתשלנשיםבמחלקתהאםאושפזה,1954שנתבמהלך
נאמרבבוקרלמחרתבןהאםילדהמכןלאחרמהזמןקשים.מדימומיםסובלת

נפטר.בנהכילה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

)חלובה(סוביבת"עליזההאםלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1 .22/11/50ביוםארצהעלתהרחמים"

ועליזהלניסיםכיעולהממנוהפנים,משרדשלרישוםאיתרההוועדה.2
הרצלשמותיהם:1962עד1951השניםביןילדיםחמישהנולדוחלובה,

זריפה(1960)אורנה(1957)דני(1955)דליה(1952)פרדי(1951)
(.1962)עפר(1961)

כיהתברר)חלובה(,עזראעליזהגביעםהוועדהחוקרישערכומשיחה
התינוקשללידתולאחרכינמסרכןדליה.ולפניפרדיאחרינולדבנה
טבעית.הפלההאםעברה

חלובהעליזהלפיודגיאני,החוליםביתשלאשפוזכרטיסאיתרההוועדה.3
.26/5/54ליוםעד23/5/54מיוםנשיםבמחלקתאושפזהחולון,ממעברת התינוק.בלידתמדוברכימניחיםהוועדהחוקרי

הוועדהחוקרי.31/10/54ליוםעד30/10/54ביוםשניאשפוזנרשםכן האם.מסרהעליהלהפלהמתייחסזהאשפוזכימניחים

הוועדה:מסקנות

שלבנםהתינוק,לידתכיסבירותשלרבהבמידהעולהלעילהמידעמן ללידתו,סמוךשמתאומתתינוקלידתהיתה)חלובה(עזראועליזהגיסים
.1954בשנתוזאת

לרשותם,העומדיםהשונים
שלבנםהתינוק,שלגורלו

בארכיוניםמקיפותבדיקות
עללהצביעהיכולממצאכל

)חלובה(.

ערכוהוועדה
לאתרהצליחו
עזראועליזה

חוקרי
לאאך

ניסים
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

'(5אלוף)מימימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהיו״ר

התינוק.שלת.ז.הוועדהבידי
.044958718)חלובה(עזראניסיםשל

.045952017)חלובה(עזראעליזהשל

אין־הרישום
ת.ז.מספר
ת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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סולימאןונגייהיוסףבןדודהנדון:
98/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בספטמברדודנולדהתינוק,שלאמוסלימאן,יהגגיגבישלעדותהפיעל
יהודה.אורבמעברתהתגוררההמשפחה)צריפין(.סרפנדהחוליםבבית1951

לביתהאםידיעלונלקחמשילשוליםדודסבלחודשיםשמונהבןבהיותו
רקאותוראתהאךשבועיים,במשךאותוביקרההאםאביב.תלהדסההחולים

חלון.דרךאחתפעם
עליההיוםושלמחרתהבריאבנהכיהחוליםבביתלאםהודיעוחודשכעבור
סובלהואכילהנמסרהביתהדודאתלהחזירכשבאהלמחרת,בגדים.להביא
ימים.מספרעודהחולםבביתלהישארעליוכןועלבפהמפצעים

קדישאושחברהנפטרשדודלוונאמרהחוליםלביתאביוהגיעמהזמןלאחר
בקבורתו.מטפלתכבר

פטירתואתהמאשרמסמךכלקיבלהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

התינוקלפיוצריפין,הבריאותמשרדשללידהרישוםאיתרההוועדה.1
,21/9/51תשי״א,באלולכ'ביוםנולדסאלימן"ונגיחיוסףבן"דוד
.צריפיןהחוליםבבית

התינוקלפיואביב,תלהדסההחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.2
החוליםבביתונפטר5/5/52ביוםאושפזסולימן"וניזיהיוסףבן"דוד
חודשים.שמונהבןבהיותו,27/5/52ביום

ממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותרישוםפנקסאיתרההוועדה.3
בבית27/5/52ביוםנפטרב'סקיהממעברתסולימןדודהתינוקכיעולה

תזונה.ותתריאותמדלקתאביבתל"הדסה"החולים

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
,29/5/52תשי״ב,בסיווןהיביוםנקברסולימןיוסףבןדודהתינוק ,4גוששאולבקרייתהעלמיןבביתנקברהואחודשים.שמונהבןבהיותו

.14מספר

יהונג'יוסףבןדודהתינוקכי
תלהדסההחוליםבבית27/5/52ביום

,3אזור,4גוששאולקרייתהעלמין

קבר,7שורה,1ג'חלקה,3אזור

הוועדה:מסקנות

בוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
תזונהותתריאותמדלקתנפטרסלימאן
חודשים.שמונהבןבהיותואביב,

בבית29/5/52ביוםלקבורההובאדוד
.14מספרקבר,7שורה,1ג'חלקה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

דוד.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
.70065628סולימאןנגייההאםשלת.ז.מספר
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)יודקביץ(גוטליב)רחל(ורותמאירבןפרטי(שם)ללאהנדון: 99/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אםגוטליב,רותהגב'שלעדותהפיעל השמיניבחודשהייתהכיהעדהציינהכן.4/11/48ביוםמגרמניה
להיריונה.

"מולדה"החוליםבביתלעבודגוטליבהזוגלבניהוצעארצההגיעםעם
התשיעיבחודשכשהאם21/12/48ביוםגרמנית.וידעוהיותשבחיפה, "מולדה".החוליםבביתקיסריבניתוחבןילדהלהיריונה,

האחותלהאמרהלראותוכשביקשהלמחרת,בנה.אתהאםראתהיום12במשך היותאביבתלהדסההחוליםבביתתינוקות12עודעםיחדאושפזבנהכי
שרופאאלאהחוליםלביתלנסועהתכוננוהזוגבנימדיזינטריה.וסבלו התינוקות.יתרעםהחוליםלביתבדרךנפטרבנםכילהםומסראליהםניגש
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

הינוזהמכתבהגרמנית.בשפהכתובמכתבהמדינהבגנזךאיתרההוועדה.1
הבריאותבמשרדשהוקמהבדיקהלוועדתהמתייחסיםרביםמניאחדמסמך

"מולדה".החוליםבביתתינוקותתמותתשלחריגהתופעהלחקורבמטרה
דצמברהחודשיםבמהלךונפטרושנולדותינוקותרשימתזה,למכתבבנספח
במשקל21/12"ביוםנולד"יודקביץ"כיעולהוממנה1949ינואר1948
שםלהדסה,הועברוהואואנמיהבשליהזיהוםאצלונתגלהגרם".2,800
".28/12"ביוםנפטר
ישכיהיא,הבריאותמשרדשלהבדיקהועדתממסקנותאחתכייצוין במקום.שפרצהשילשוליםלמגפתהמוגברתהתינוקותתמותתאתלייחס

"תינוקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית31/12/48ביוםנפטרשמואל,קרייתהעוליםמביתיודהביץ"
ימים.עשרהבןבהיותורוטשילד,החולים
פגים.שלמעייםודלקתבריאותפגיעההמוות:סיבת
הוועדה:מסקנות

גוטליב)רחל(ורותמאירשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביוםפגיםשלמעייםודלקתבריאותמפגיעהכתוצאהנפטר)יודקביץ(,
ימים.שמונהבןבהיותו)רוטשילד(,הדסההחוליםבבית28/12/48
קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

מועדקביעתלגביהמדינהבגנזךשנמצאהמקוריהמכתבעלמסתמכתהוועדה התינוק.שלפטירתו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

מימון,דוד
חבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.01082145גוטליברחלרותהאםשלת.ז.מספר
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יחיאומשגואברהםבןציוןהנדון:
100/97מספרתיק

התלונה:פרטי

יחד מתימןארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוק,אםיחיא,גומששלמעדותה
העין.ראשבמחנהושוכנה1949שנתבמהלךחודשיםשמונהבןציוןעם
לחסנו.מנתעלהתינוקותלביתציוןנלקחלמחנההכניסהלאחרמהזמן

תינוקםאתלבקרההוריםמשהגיעואחדיוםפעמים.מספרלבקרובאוההורים
לקבורה.הובאוכברנפטרהואכילהםנאמר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

"יחיאכיעולהממנההפנים,משרדשלרישוםתמציתהמשפחהקיבלהלבקשתה
הארץתושבלהיותחדל00569926-9מספרזהותתעודתנושאאברה"ציון

מחסיה.היישובהיההאחרוןמענווכי00/07/63בתאריך

החקירה:ממצאי

יוסף"אברהםכיעולהממנה54945מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
כןהעין.ראשבמחנהושוכנו19/9/49ביוםארצהעלויחיא"וגומש ארצה.המשפחהעלייתעםימיםשמונהבןהיהציוןכיצוין

יוסףאברהםכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
עלו,126מספרוכרטיס54945מספרעולהתעודתנושאיםיחיאומשגו

זהביומןצויןעודימים.שמונהבןציוןעםיחד19/9/49ביוםארצה בפרדסיה.להתגוררהמשפחהעברה25/1/50ביוםכי

הבריאות,הפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.3
כמוהעלמין,ובתיקדישאחברהרישומיהשונים,החוליםבתיבארכיוני

להצביעהיכולממצאכלהעלולאלרשותם,העומדיםהארכיוניםביתרגם
יחיא.גומשאברהםבןציוןשלגורלועל

הוועדה:מסקנות
אברהםבןציוןשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

יחיא.וגומש

בתאריךהארץתושבלהיותציוןחדללפיהםהפניםמשרדלרישומיבאשר
הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולהמקיפההתייחסות,00/07/03
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.00569926-9ציוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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זבטג)שרה(וזהרהיעקבבן)יחיא(זכריההנדון:
103/97מספרתי?

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיוזבטני,שלוםמרשלעדותופיעל
ראשבמחנההתגוררההמשפחה)יחיא(.זכריהעםיחד1949בשנתמתימן
.העין

)יחיא(זכריהגםוביניהםתינוקותלבתיהתינוקותנלקחוארצההגיעםעם כארבעההתינוקותבביתשהה)יחיא(זכריהחודשים.ושלושהשנהבןשהיה
חודשים.

ובערבלביתםהיוםבמשךילדיהםאתלקחתההוריםהורשוזותקופהבתום
הגיעההביתה)יחיא(זכריהכשהוחזרהימיםבאחדהתינוקות.לביתהוחזרו
חשאינושהואבטענהאותוולקחההצהרייםבשעותהמשפחהלאוהלאחות
וביניהםנפטרוילדים50כיהמחנהברמקולהודיעוערבבאותובטוב.
)יחיא(.זכריהשלשמוהוקרא
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוא'העיןראשמחנהשלכניסהיומןאיתרההוועדה.1
וזהרהיחיאיעקבלפיו,53771עולהתעודתומספר930מספרלכרטיס
יחיאכיצויןכן.28/9/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתזבטאני

נפטר.וכיבהגיעושנהבןהיה

.20/11/49ביוםנפטריחיאכינרשםא'העיןראשעוליםבפנקס

המתיחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלתמותהיומןאיתרההוועדה.2
בבית20/11/49ביוםנפטרזכרני"יעקב"יחיאלפיו,930מספרלכרטיס
חודשים.15בןבהיותובמחנה,החולים

רישוםובו(27)מספרא'העיןראשמחנהשלתמותהיומןאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרזבטנייעקביחיאלפיו,930מספרלכרטיסהמתייחס
ורבע.שנהבןבהיותו,20/11/49

עולהממנו(,39)מספרהעיןראשמחנהשלנפטריםיומןאיתרההוועדה.4
שניםארבעבןבהיותו20/11/49ביוםנפטרזבטגייעקבכןיחיאכי

תקווה.בפתחונקבר

רישוםובו(38)מספרהעיןראשמחנהשלתמותהיומןאיתרההוועדה.5
,20/11/49ביוםנפטרזבטאני,יעקביחיאלפיו,970עולהמספרלגבי שנה.בןבהיותו
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המנהלמחלקתהעיןראשהעוליםממחנהלקבורההפניהאיתרההוועדה.6
שלקבורתואתלסדרבקשהובותקווהפתחקדישאלחברה20/11/49מיום
היהודית.הסוכנותתישאהקבורהבהוצאותכאשרזבדני"יעקבבן"יחיא

יחיאכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
כ״חביוםשנהבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהזבדנייעקבבן

.58מספרקברבי,ילדיםבחלקתלקבורהוהובא,20/11/49תש״י,בחשון

הוועדה:מסקנות

)שרה(וזהרהיעקבבן)יחיא(זכריהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שנה,כבןבהיותוהעין,ראשהעוליםבמחנה20/11/49ביוםנפטרזבטני
לארץ.עלייתולאחרשבועותכשבעהוזאת

תקווהשבפתחסגולההעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובא)יחיא(זכריה
.58מספרקברבי,ילדיםבחלקת

בזיהויו.ספקאיןהמסמכיםמןבאחדבגילושיבושאףעל
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

זכריה.שלזהות
03064152זבטני
.03064153זבטני

תעודתהוועדהבידיאין-הרישום
יעקבהאבשלת.ז.מספר
זהרההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד

1262



ברוכיורחלמשהבןיצחקהנדון:
104/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאחיוברוכי,מאירמרשלעדותופיעל
חדרה.לידאגרובנקבמעברתושוכנה,1951בשנתיצחקעםיחדמפרס

למעבדתבהגיעםבטן.וכאבימשילשוליםיצחקסבלארצהלעלייתםסמוך
החוליםבביתלאשפוזהופנהשםלחדרהאמוידיעליצחקנלקחאגרובנק
אחד.יוםשהההחוליםבביתבחיפה.

נפטר.יצחקכילהוריםנמסרהחוליםלביתבהגיעםלמחרת

תושבלהיותחדליצחקלפיולדבריה,הפנים,ממשרדמסמךקבלההמשפחה
.1968בשנתהמדינה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ושלושתברוכיורחל
.1950בשנתנולד

משהלפיההמשפחה,שמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
יצחקכיצויןכן.24/1/51ביוםארצהעלוילדיהם

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
שנה.בןבהיותו5/7/51ביוםנפטראגרובנקממחנהברוחי""יצחק

דלקתבמוח,דלקתריאות,דלקתשכללהמערכתיתרבפגיעההמוות:סיבת ועוד.עיניים
)כךביחי""יצחקלפיהדוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3

11/7/51ביוםונקברחודשים,חמישהבןבהיותונפטרמחדרהבמקור(
שבמקום.התינוקותבחלקת

הוועדה:מסקנות

מפגיעהנפטרברוכיורחלמשהבןיצחקכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
רמב״ם.החוליםבביתבשבועה'יום5/7/51ביוםמערכתיתרב

בחלקתדודמחנההעלמיןבביתבחיפה11/7/51ביוםלקבורההובאיצחק
שנה.כבןבהיותוהתינוקות,

החוליםביתשלפטירותביומןהגילרישוםאתהוועדהרואהגילולעניין
כקובע.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ל:2_
אלוף)ממימון,דוד

ועדהחבר
שופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברת
^פט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.47248045יצחקשלמשוערת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד



גויליוזמירגדהפנחסבתעליזההנדון:
106/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםגוילי,זמירנדהגבישלעדותהפיעל
באורלהתגוררעברהכךואחרלידבביתתחילהושוכנה1949בשנתמטריפולי
יהודה.

לביתרופאהגיעהלידהלאחרהמשפחה.בבית1/10/52ביוםנולדהעליזה
להעבירהעדיףולכן"קטנה"שעליזהלאםואמרהתינוקתאתובדקהמשפחה
החולים.לבית

לביתהופנתהומשםחלבלטיפתעליזהאתהאםלקחהמכןלאחריום20
בביתאותההיניקהואףהאםאותהביקרהימיםחמישהבמשךדג'אני.החולים
וכימשילשוליםסובלתעליזהכילהנאמרבהגיעההיוםלמחרתהחולים.

למחלקה.להיכנסיכולהאינההאם,היא,

ואמררופאאליהניגשהחוליםלביתשניתהאםכשהגיעהמכןלאחריומיים
ידאגהחוליםביתכיצייןהרופאונפטרה.משילשוליםסבלהעליזהכילה

קבורתה.לסידורי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

עליזה.שלשמהעלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
החקירה:ממצאי

פנחסבתעליזהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 צהלוןהחוליםבבית7/12/52ביוםנפטרה49שיכוןסקיהמכפר"גולי"
חודש.בתבהיותהביפו,)דגיאני(

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

סקיהכפר49משיכוןגולי""עליזהלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.2
לקבורהוהובאהריאותמדלקתכתוצאהחודשיםשלושהבתבהיותהנפטרה
אביב.בתל

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.3
בהיותהצהלוןהחוליםבביתנפטרה49שיכוןסקיהמכפר"גולי"עליזה

,5בגושתשי״ג,בכסלוי״טביוםלקבורהוהובאהחודשיםשלושהבת
.14מספרקבר,2שורהג',אזור

הוועדה:מסקנות

נפטרהגויליוזמירנדהפנחסבתעליזהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
)דגיאני(.ביפוצהלוןהחוליםבבית7/12/52ביוםריאותמדלקתכתוצאה
ג',אזור,5בגוששאולקרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהעליזה
.14מספרקבר,2שורה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
גוילי.עליזהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0724060גויליפיחסהאבשלת.ז.מספר

.072407גויליזמירנדההאםשלת.ז.מספר
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יוסףוציחלהאברהםבתאירההנדון:
107/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהעוזר,שמחהגבישלעדותהפיעל
בירושלים.התגוררההמשפחה.1951בשנתמעירק
חציבתבהיותההמשפחה.מגורימקוםפאסטבמלון1952בשנתנולדהאירה
חולים.ביקורהחוליםלביתאותהלקחהואמהמשילשוליםאירהסבלהשנה

שנייהבפעםובהגיעהבבוקר,להיניקהאמההגיעהשלושהיומייםלאחר
נענתהבתההיכןלשאלתהריקה.אירהשלמיטתהאתמצאהבערבהיוםבאותו

שנפטרה.

לונמסרשםהבין.לאמשמעותושאתמסמךעלוהוחתםהחוליםלביתהלךהאב
לקבורה.ידאגהחוליםשבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

נפטרהאירהכיעולהממנוהפנים,ממשרדמסמךהמשפחהקיבלה1997בשנת .25/2/53ביום

החקירה:ממצאי

משפחתהלפיוירושלים,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
בתאירהכיצויןכן.15פסטבמלוןבירושליםהתגוררהאירהשל

בבית,2/12/52תשי״ג,בכסלוי״דביוםנולדהיוסףוצהלהאברהם
חולים.ביקורהחולים

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית25/7/53ביוםנפטרה15פסטמלוןבירושליםשהתגוררהיוסףאורה

חודשים.וחצישבעהבתבהיותהחולים,ביקורהחולים
מעיים.ודלקתדיסטרופיההמוות:סיבת

לפיהירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.3
בביתתשי״גבמנחם־אבי״גביוםנפטרהיוסףאברהםבתאירההילדה
חודשים.וחצישמונהבתבהיותהחולים,ביקורהחולים

בבית,26/7/53תשי״ג,במנחם־אבי״דביוםנקברהאירהכיצויןכן
.6מספרקברג',שורהה',חלקהאוגושהמנוחותשבהרהעלמין

זהמסמך,25/2/53כ-אורהשלפטירתהמועדצויןהפניםממשרדבמסמך.4
נרשםמהסמךעליודעתאינההוועדההמאגר.מן27/10/97ביוםהוצא
הקובעיםהםאיתרה,שהוועדההמסמכיםשרשרתהשגוי.הפטירהתאריך
הפטירה.מועדלעניין
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהיוסףוציחלהאברהםבתאירהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.וחצישבעהכבתבהיותהחוליםביקורהחוליםבבית25/7/53

בירושליםהמנוחותשבהרהעלמיןבבית26/7/53ביוםלקבורההובאהאירה
.6מספרקברג',שורהה',חלקהאוגוש

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.051151470אירהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

1268



וזכריהרחל-תאומיםילדים2הנדון:
נחשון)והשן(וסלמהיוסףכני

108/97מספרתיק

התלונה:פרטי

התאומים,הורינחשון,ושלומיתיוסףהזוגבנישמסרובכתבמעדות
1949שנתבסוףמתימןארצהעלוהםגליק,נחשוןציפיהגב'בתםבאמצעות
העין.ראשבמחנהושוכנו
ורחלזכריההתאומיםאתהאםילדהארצה,המשפחהעלייתלאחרימיםכחודש
הועברוובסופםימיםעשרההמשפחהבאוהלשהוהתאומיםהמשפחה.באוהל
התינוקות,לביתהתאומיםשהועברולאחריומייםשבמחנה.התינוקותלבית
יעקב.באראוהרופאאסףהחוליםלביתנשלחוילדיהםכילהורים,נאמר
במקום.אותםמצאלאאךילדיו,אתלבקרנסעהאב

כיעולההתאומים,אבי.נחשוןיוסףמרעםהוועדהחוקרישקיימובשיחה
כןזכךיה.ולבןרחלהשםניתןלבתוכיהמשפחהבאוהלנערכההמילהברית
נרשמו.שמותיהםאםלומריכולהואאיןכיהאב,אמר

בדו"חנמצאלאהתאומיםשלשמםאךשלגי,לוועדתהודעהנמסרההאבלדברי
שלגי.ועדת
רחל:לגבי-החקירהממצאי

,1014מספרכרטיסצויןובו52878מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 חמשתעםיחד26/10/1949ביוםארצהעלתהוהשן"יחיא"סלמההאםלפיו בי.העיןראשבמחנהושוכנהילדיה
,1739מספרכרטיסצויןובו55315מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2 .3/11/1949ביוםארצהעלהנחשה"יחיא"יוסףהאבלפיו

יחיא"מלמהביעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
למחנהנכנסה.1014מספרוכרטיס52878מספרעולהתעודתנושאתוחשן״ אלמנה.הייתהכינרשםכן.26/10/49ביוםילדיהחמשתעםיחד

יחיא"יוסףכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.4
למחנהנכנס.1739מספרוכרטיס55315מספרעולהתעודתנושאוחשה"
רווק.היהכיצויןכן.3/11/49ביוםהעיןראש

לחודשהמתייחסיעקבבארהחוליםביתשללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.5 שמונההחוליםבביתשהתהיוסף"בת"רחלכיעולהממנו,1950ינואר
ימים.

כיעולהממנואביב,תלהדסההחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.6
ונפטרה31/1/50ביוםהחוליםלביתנכנסהיעקב,מבאררחל"יוסף"כת
ימים.חודשבתבהיותהביום,בו

עולהממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלפטירהכרטיסאיתרההוועדה.7 בהיותה,31/1/50ביוםמעייםמדלקתכתוצאהנפטרהרחל"יוסף"בתכי
ימים.חודשבת
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עולהממנוהבריאות,משרדשל02746מספרקבורהרישיוןאיתרההוועדה.8
בתבהיותהמעייםמדלקתכתוצאהנפטרהיעקב,מבאררחליוסףבתכי

אביב.בתללקבורהוהובאהימיםחודש

רחלכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאשוראיתרההוועדה.9
בביתמעייםמדלקתכתוצאהנפטרהיעקב,בארהעוליםממחנהיוסףבת

בשבטי״טביוםלקבורהוהובאהימיםחודשבתבהיותההדסההחולים
.11מספרקבר,11בשורהשאולקרייתהעלמיןבבית6/2/50תש״י

רחל:לגבי-הוועדהמסקנות

וסלמהיוסףבתרחלכיסבירותשלמסוימתברמהעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית31/1/50ביוםמעייםמדלקתכתוצאהנפטרה)נחשון(,וחשן
ימים.חודשבתבהיותהאביב,תלהדסה

קבר,11בשורהשאולקרייתהעלמיןבבית6/2/50ביוםלקבורההובאהרחל
.11מספר

אחדחוליםמביתהעברהבעתבהםמקרים,שלרבמספרעללוועדהידוע
זו,בעובדהישהחולה.שלהאחרונהככתובתוהחוליםביתנרשםלמשנהו,
כמיאביבתלהדסההחוליםלביתהכניסהביומןרחלשלרישומהאתלהסביר

יעקב.בארהיאשכתובתה

תלהדסההחוליםביתניסיונותעלמצביערחלשלבקבורתהשחלהאיחור
רחל.שלהמדויקתזהותהעללעמודאביב

העיןראשלמחנההכניסהביומןההוריםרישוםלעובדתהסברכללוועדהאין
ורווק.כאלמנה
זכריה:לגבי-החקירהממצאי

1014מספרכרטיסמצויןובה52878מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
חמשתעםיחד26/10/49ביוםארצהעלתהוחשן"יחיא"סלמההאםלפיה
בי.העיןראשבמחנהושוכנהילדיה

יחיא"סלמהכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
למחנהנכנסה,1014מסיוכרטיס52878מספרעולהתעודתנושאתוחשן"
אלמנה.הייתהכינרשםכן.26/10/49ביוםילדיהחמשתעםיחד

יחיא"יוסףכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
למחנהנכנס,1739מספרוכרטיס55315מספרעולהתעודתנושאוחשה"
רווק.היהכיצויןכן.3/11/49ביוםהעיןראש

הבריאותהפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.4
הארכיוניםביתרגםכמוקדישא,חברהברישומיהחולים,בתיבארכיוני
זכריהשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהעלולאלרשותם,העומדים

נחשון.)וחשן(וסלמהיוסףבן

זכריה:לגבי-הוועדהמסקנות
יוסףבןזכריהשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

נחשון.)וחשן(וסלמה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

רחל.שלת.ז.הוועדהבידיאין-ישום זכריה.שלת.ז.הוועדהבידיאין
.4146050נחשוןוחשןיוסף־יחיאהאבשלת.ז.
.4151470נחשוןוחשןשלומית-סלמההאםשלת.ז.

העתק:
הרלעדכון-הפניםמשרד

מספר
מספר
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שוקרוזהרהמנחםבת)לבנה(לאההנדון:
109/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהמנחם,שוקרשלבכתבעדותפיעל עתלית.במחנהושוכנהוחציהשנתייםבתלאהעםיחד1949בשנתמתימן
פעםמדיהגיעוההוריםהתינוקות.לביתלאהנלקחההעלייה,לאחרמהזמן לאהכילמשפחהנאמרהימיםבאחדלהיניקה.לאםהותרלאאךלבקרה,

כילמשפחהמכרהודיעמכןלאחרימיםמספרבחיפה.החוליםלביתהועברה
נפטרה.לאה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

"מנחםהאבכיעולהממנוהתושבים,מרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
.25/8/49ביוםמתימןארצהעלהשוקר"ישראלוהב

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןאיתרההוועדה.2 ביוםהחוליםלביתנתקבלהעתלית,העוליםמביתלאה"מנחם"בת
חודשים.16בתבהיותה,28/9/49ביוםונפטרה16/9/49

מנחם"בתלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
16בתבהיותה,28/9/49ביוםנפטרהעתלית,העוליםמביתלאה" חודשים.

ודיסטרופיה.דיזינטריההמוות:סיבת
מנחם"בתכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4 הממשלתי,החוליםבבית28/9/49ביוםנפטרהעתלית,העוליםמביתלאה" חודשים.16בתבהיותה

ודיסטרופיה.דיזנטריההמוות:סיבת
כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5 בתבהיותה28/9/49ביוםנפטרהעתלית,העוליםמביתלאה??"מנחם"בת בחלקתדודמחנההעלמיןבביתביוםבולקבורהוהובאהחדי"16" התינוקות.

הוועדה:מסקנות

נפטרהשוקר,וזהרהמנחםבת)לבנה(לאהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חיפה,רמב״םהחוליםבבית28/9/49ביוםודיסטרופיהמדיזינטריהכתוצאה ארצה.המשפחהעלייתלאחרכחודשוזאתחודשים16כבתבהיותה

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת28/9/49ביוםלקבורההובאהלאה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מייד(מימון,דודלזופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
לאה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

3002651שוקרמנחםהאבשלת.ז.מספר
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)עמוסי(עמוםומזלמשהבתציונההנדון: 110/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ביןציונהנולדההתינוקת,שלאחותהחממי,ברכהגבישלעדותהפיעל
טוב.הרבמושבהתגוררההמשפחה.1951-1950השנים
החוליםלביתונלקחהרוח,מאבעבועותציונהסבלהחודשיםעשרהבתבהיותה זותקופהובמהלךכחודשיים,החוליםבביתשהתהציונהבירושלים.זיו
נענתהבקשתואןהביתה,לקחתהכדיהחוליםלביתהגיעהאבמצבה.השתפר

נוספות.בדיקותלעבורצריכהשציונהלוונמסרבשלילה,

שערךבבירורבמיטתה.ציונהאתמצאלאאךהאב,חזרימיםשלושהלאחר
גבעתקדישאבחברהביררהאבלקבורה.כברוהובאהנפטרהשבתולונאמר
רישום.ללאעפרתלוליתלוהראהורבשאול

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

.31/10/50ביוםנולדהציונהכיעולההפניםמשרדמרישומי.1

"ציונהלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרהירושליםפרוזדורעבודה,כפרטובמהרבמקור()כךעמסעי"
יום.26ו-חודשייםבתבהיותהחוליםביקורהחוליםבבית26/1/51

מתסמונת-דאון.שנובעיםסיבוכיםהמוות:סיבת

ממנהירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.3
ירושליםפרוזדורטובמהרעמוסימשהבתציונההתינוקתכיעולה
חודשים.שלושהבתבהיותהתשי״א,בשבטי״טביוםנפטרה

בבית,28/1/51תשי״א,בשבטכ״אביוםנקברהציונהכיצויןכן
באדר.שיחיהעלמין

הוועדה:מסקנות

נפטרה)עמוסי(עמוסומזלמשהבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביקורהחוליםבבית26/1/51ביוםמתסמונת-דאוןהנובעיםמסיבוכים
חודשים.שלושהבתבהיותהחולים,

באדר.שיחיהעלמיןבבית28/1/51ביוםלקבורההובאהציונה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.050186584ציונהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חיוחתוןמנחםבןכרמלהנדון:
111/97מספרתי?

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההילד,שלאחותוסיסי,עמליהשלעדותהפיעל
עמישב.במעברתהתגוררההמשפחה.1952תחילת1951שנתבסוףכרמלעם

לביתהוריוידיעלונלקחקליפתועםסברסכרמלבלעשנתייםבןבהיותו
לבקרו.הוריוהגיעושבועבמשךצריפין.החולים

נפטרכרמלכיהלילהבחצותלהםהודיעוהחוליםמביתשחרורולפייום
מקומותלמספרוהופנוהקברחלקתאתלראותביקשוההוריםלקבורה.והובא
הקבר.אתמצאולאדברשלבסופו

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
אףהצבאנציגיכרמל,שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים לצבא.כרמלאתלגייסמנתעלהמשפחהלביתהגיעו

החקירה:ממצאי

חימנחםבןכרמלהתינוקלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.1
צריפין,הממשלתיהחוליםבבית27/11/51ביוםנפטרתקווהפתחממעברת
חודשים.11בןבהיותו

טיפוס.המוות:סיבת

מנחםבןכרמלהילדלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
צריפין,החוליםבבית,27/11/51ביוםנפטרתקווהפתחממעבדתחי

חודשים.11בןבהיותו

טיפוס.המוות:סיבת

הרופא,אסףהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהיומןאיתרההוועדה.3 .28/11/51ביוםנותחהחיכרמלהתינוקשלגופתולפיו

הוועדה:מסקנות

נפטרחיוחתוןמנחםבןכרמלכיבוודאותעולהלעיל,המידעפיעל
חודשים.11בןבהיותוצריפין,החוליםבבית27/11/51ביוםמטיפוס

אותר.לאקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

:3.
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.7014074כרמלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אסוליןואסתרמרדכיבתאניטה-חניתההנדון:
112/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאחותה,שוקרוןאילנהגבישלעדותהפיעל
נטעים.במעברתושיבנה,1951בשנתאניטה-הניתהעםממרוקולארץ

צריפין.החוליםבביתאחיהשניעםיחדחניתהאושפזהשנתייםבתבהיותה
בביתהושארהגבוהמחוםסבלהאשרחניתהאךאחיה,שוחררומהזמןלאחר

החולים.

אניטה-חניתהשלגופתהעםההוריםלביתאמבולנסהגיע1952בנובמבר
גופתהאתשיראוצורךאיןכילהוריםנמסרמעמדבאותושכנם.וגופת

לקבורה.להביאהידאגוהםוכיבתםשל

בביתבעלהשללקברוסמוךנקברהאניטהכישכנתםלהםמסרהמהזמןלאחר
.1שורהחנןביתהעלמין

בחודשנפטרהאניטה-חניתהכיעולהממנוהפניםממשרדמסמךהמשפחהבידי
.1952נובמבר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
בביתאושפזהנטעיםממעבדתבמקור()כךאסוליןמרדכיבתחנהלפיו

.19/11ביוםונפטרהוחצישנהבתבהיותה19/11ביוםהחולים

נטעיםממעברתאסוליןחניתהלפיהמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.2
כתוצאהצריפיןהחוליםבבית19/11/52ביוםונפטרה1950בשנתנולדה

מטיפוס.

עולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסגםאיתרההוועדה.3
ונפטרה1950בשנתנולדהנטעיםממעברתאסוליןמרדכיבתחניתהכי

.19/12/52ביום

טיפוס.המוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

אסוליןואסתרמרדכיבתאניטה-חניתהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותההרופא()אסףצריפיןהחוליםבבית19/11/52ביוםמטיפוסנפטרה

וחצי.שנהבת

הסמוכהחנןביתהעלמיןבביתאניטה-חגיתהנקברהההודיםעדותפיעל
לציון.לראשון
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שוג אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

2
פט)דימ'(11^קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.07721545-7אניטה-חניתהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אבוטבולודנים)מורים(משהבנותוזהבהאסתרהנדון:
113/97מספרתיק

התלונה:פרטי

שלאמםהשניים(,מנישואיהמשפחתה)שםחרבודניסגבישלעדותהפיעל
החוליםבבית1951בשנתבארץוזהבהאסתרהתאומותנולדוהתאומות,
בטבריה.ג'בשיכוןהתגוררההמשפחהבטבריה.הסקוטי

החוליםבביתואושפזווהקאותשילשוליםמחום,סבלוחודשייםבנותבהיותן
יום.יוםאותןביקרהאמםבטבריה.דוד""בית
שבעהיושבתובעודהנפטרהמהתאומותאחתכילאםנמסרשבועייםכעבור
נפטרה.השנייהבתהשגםלהנמסר

הקבורה.חלקותהיכןלהםידועלאוכןבנותיהםגופותאתראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

אסתר:לגבי-החקירהממצאי

לפיוטבריההממשלתיהחוליםמביתמקוריחולהגיליוןאיתרההוועדה.1
.10/8/51ביוםאושפזה83עוליםביתמטבריהאבוטבולאסתר

כיעולהממנוטבריה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
באבט״זביוםנפטרה,83מספרב',מחנהמטבריהאבוטבולמשהבתאסתר

,18/8/51תשי״א,
חודשיים.בתבהיותהטבריה,הממשלתיהחוליםבבית

חנק.המוות:סיבת

ביוםנפטרהאבוטבולמשהבת
בטבריה.הממשלתי

אסתרלפיהפטירה,תעודתאיתרההוועדה.3
החוליםבבית,18/8/51תשי״א,באבט״ז

זהבה:לגבי-החקירהממצאי

לפיוטבריה,הממשלתיהחוליםמביתמקוריחולהגיליוןאיתרההוועדה.1
בתבהיותה.13/8/51ביוםאושפזהבטבריההעוליםמביתאבוטבולזהבה

ירוד",תזונהבמצבמאוד,קטנההנ״להילדהנמצאה"בקבלתהחודשיים
.21/8/51ביוםנפטרהוהיא

כיעולהממנוטבריה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית,21/8/51תשי״א,באבי״חביוםנפטרהאבוטבולמשהבתזהבה

חודשיים.בתבהיותהטבריההממשלתיהחולים
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

ביוםנפטרהאבוטבולמשהבתזהבהלפיהפטירה,תעודתאיתרההוועדה.3
חודשיים.בתבהיותהטבריה,הממשלתיהחוליםבבית21/8/51
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אסתר:לגבי-הוועדהמסקנות

אבוטבולודגים)מורים(משהבתאסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותהטבריה,הממשלתיהחוליםבבית18/8/51ביוםמחנקנפטרה

חודשיים.

אותר.לאקבורתהמקום

זהבה:לגבי-הוועדהמסקנות

אבוטבולודנים)מורים(משהבתזהבהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בביתהתאומהאחותהלאחרימיםשלושה21/8/51ביוםבשלותמחוסרנפטרה
חודשיים.בתבהיותהטבריה,הממשלתיהחולים

אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ד-ד*ידר•ד־לר*ו-ז-ד-ידו*ר-דיר־דתרוידדדייד"ו*י ועדהחבר ועדה חברת הוועדהו"רי

.05065859
.050658582

אסתר
זהבה

של
של

ת.ז.

ת.ז.
מספר-

מספר
הרישוםלעדכון-הפנים

העתק:
משרד
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פדלוןועליזהמבורךבתזמירההנהון:
114/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאמהפדלון,)עליזה(לונהגבישלעדותהפיעל
בי.חנהפרדסבמעברתושוכנה1951בשנתמלובלארץ
שלושהבתבהיותהבחדרה.ברנדיםהחוליםבבית1953בשנתנולדהזמירה
רמב״ם.החוליםלביתאותהשהפנהלרופאאמהידיעלזמירהנלקחהחודשים

לביתלהגיעשעליהםהחוליםמביתמברקההוריםקיבלוימיםשלושהלאחר
היכןולשאלתהריקה,זמירהשלמיטתהאתהאםמצאהלשםבהגיעההחולים.

נפטרה.שזמירהנענתהבתה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוחדרה,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
היולדותבבית27/6/54ביוםנולדהפדלוןועליזהמבורךבתזמירה
בי.חנהפרדסבמעברתהתגוררהזמירהשלמשפחתהכיצויןכןבחדרה.

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
10/9/54ביוםנפטרהב'חנהפרדסממעברתפדלוןמבורךבתזמירה וחצי.חודשייםבתבהיותהרמב״םהחוליםבבית
הדק.המעישלזיהוםהמוות:סיבת

זמירהלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
ט״זביוםונקברהוחציחודשבתבהיותהנפטרהחנהפרדסממעברתפדלון
.14/9/54תשי״ד,באלול

הוועדה:מסקנות

נפטרהפדלוןועליזהמבורךבתזמירהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית10/9/54ביוםהדקהמעישלמזיהום וחצי.חודשיים
דוד.מחנההעלמיןבבית 14/9/54ביוםלקבורה הובאהזמירה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

~£יי*

אלוף)מי£'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.052375581זמירהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

1284



טולדוונלייוסףבתרבקההנדון:
115/97מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהטולדו,נליגברתשלעדותהפיעל
שמואל.קרייתבמחנהושוכנה,1948בשנתמבולגריה

למחנהבחוזרםבחיפה.מולדההחוליםבבית17/12/48ביוםנולדהרבקה
ממחלהרבקהסבלהשבועותשלושהלאחרשבמקום.התינוקותלביתרבקהנלקחה
רמב״ם.אורוטשילדהחוליםלביתונלקחה

חזרוההוריםנפטרה.רבקהכילאםהעוליםמביתאחותהודיעהמהזמןלאחר
בגדיה.צרוראתוקיבלוהחוליםלבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיההמשפחה,שמסרההבריאותמחלקתשללידהעלהודעההוועדהבידי.1
.17/12/48ביוםנולדהבמקור()כךטולדו"ונללייוסףבת"רבקה

טולדורבקהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
חודש.בתבהיותה,25/1/49ביוםנפטרהשמואלקרייתהעוליםמבית

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
תשייטבטבתכ״הביוםונקברהיוםבתבהיותהנפטרהטולדורבקה

התינוקות.במקום26/1/49

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרהטולדוונלייוסףבתרבקהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.כבתבהיותה25/1/49ביוםריאות

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית26/1/49ביוםלקבורההובאהרבקה
התינוקות.

יומןלרישומילהתייחסישאךרבקה,שלגילהבציוןשוניאמנםיש
כקובעים.רמב״םהחוליםביתשלהפטירות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

רבקה.של
.479900-3טולדו

ת.ז.הוועדהבידיאין-
ניליהאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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פנהיויפהמרדכיבתשרההנדון:
116/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהפנהי,מרדכימרשלעדותופיעל
.15/10/50ביוםמאירן

חלתהאמההלידהבעתצדק.שעריהחוליםבביתשרהנולדה23/1/51ביום
פעמים.מספרלבקרההגיעאביהחולים,ביקורהחוליםלביתהועברהושרה

ברוראותה.מצאלאאךהחולים,בביתשרהאתלבקרהאבהגיעכחודשלאחר
לקבורה.הובאהוכברנפטרהשרהכיהעלהשערך

קבר.חלקתאוגופהראהלאהאב

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ויפהמרדכיבת"שרהלפיההמשפחה,שמסרהלידהתעודתהוועדהבידי.1
צדק.שערהחוליםבבית,23/1/51תשי״א,בשבטט״זביוםנולדהפנאהי"

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית24/2/51ביוםנפטרהירושליםויצ״והתינוקותמביתפענהי""שרה

חודש.בתבהיותהחולים,ביקורהחולים

רעלת.המוות:סיבת

נפטרהפענהי""שרהלפיההמשפחה,שמסרהפטירהתעודתאיתרההוועדה.3 בהיותהחולים,ביקורהחוליםבבית24/2/51תשי״א,א'באדרי״חביום
חודש.בת

רעלת.המוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהפנהיויפהמרדכיבתשרדכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
מרעלת.כתוצאהחודש,בתבהיותהחולים,ביקורהחוליםבבית24/2/51

הקבורה.מקוםציוןללאלקבורההובאהנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שופטת)דימקובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

אלוף)מיל'(מימון,דודי(
ועדהחבר

העתק:
שרה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4492991מרדכיהאבשלת.ז.מספר
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)דגן(באדלטנגומזלרפאלבתיעלהנדון: 117/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותראובני,שרההגב'שלעדותהפיעל
זרעין.במעברתושוכנה1951בשנתמפרס
יעלסבלהשנתייםבתבהיותהעפולה.החוליםבבית1952בשנתנולדהיעל

ידיעלהועברההרופאבעצתומשםחרודבעיןלמרפאהונלקחהמשילשולים
נאמרולאםשבתביוםהחוליםלביתהוכנסהיעלבעפולה.החוליםלביתהאם
יעלאתעמהלקחתבכדיהאםהגיעהראשוןביוםראשון.ביוםולקחתהלבוא

נמסרולמחרתזרעיןבמעברתלביתהשבההאםאותה.לבקרלההותרלאאך
נפטרה.יעלכילמשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

פציטןהיהמשפחתהשםכינאמרהוועדהלפניראובנישרההגב'שלבעדותה
.

החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה028212מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
זרעין.למעברתונשלחה12/3/1951ביוםארצהעלתההמשפחה
"באדג-טאנג".היההעלייהבעתהמשפחהשםכייצוין

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשללידותיומןאיתרההוועדה.2 בבית25/1/52ביוםנולדהמזרעיןבאדגטנב"ומנזררפאלבת"יעל
עפולה.החולים

יעלכיעולהממנו"העמק",החוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.3
בתבהיותה"13/12"ביוםהחוליםלביתהתקבלה"בוטשטנג"רפאלבת

שנה.

במעברתעתבאותההתגוררוההוריםכינרשםזהמחלהבגיליוןכייצוין יעל.שללאשפוזהקודםוחצישנהמפרסארצהעלווכי23צריףזרעין

"זהכינרשםכן
חוורת,ירודה,שלשול...ילדההיהשלילדהימים4

נפטרה.22/12/52וביוםחולה",רושםועושהאפטית

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
22/12/52ביוםנפטרהזרעיןממעברתטאנג(")באדג'"בוטשטנגיעל
שנה.בתבהיותהעפולה,החוליםבבית

ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

נפטרה)דגן(באדלטנגומזלרפאלבתיעלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
עפולה,העמקהחוליםבבית22/12/52ביוםורעלתמעייםמדלקתכתוצאה
חודשים.11בתבהיותה

אותר.לאיעלשלקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.051377182באדלטנגיעלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כהןואספרנםאהרוןבתרותהנדון:
118/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםכהן,אספרנסהגב'שלעדותהפיעל
עברהמכןלאחרמהוזמןלידבביתבתחילהושוכנה1950בשנתמעירק

אביב.לתלהמשפחה

רותכשהיתהאביב.תלהקריההיולדותבבית16/12/53ביוםנולדהרות
אביב.תלהדסההחוליםלביתאמהידיעלונלקחהברעחשהכחודשייםבת נפטרה:רותכימכרידיעללמשפחהנמסרמכןלאחרשעתיים

נמסררות,שלבגורלהעלהמהלבררבכדיהחוליםלביתההוריםכשהגיעו
לקבורה.והובאהנפטרהאכןהיאכילהם

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

הקימההמשפחההקבר.אתשמצאהקדישאלחברההמשפחהפנתהשניםכעשרלפני
עמותתבסיועהקבראתהמשפחהפתחהמהזמהולפניהקבר,חלקתעלמצבה ריק.הקברכילדבריהם,ונמצא,"אורה"

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1 ביוםובו26/1/54ביוםלאשפוזהתקבלהכהן"ספירנסאהרון"רות
יום.40בתבהיוהנפטרה

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםונפטרה1953דצמברחודשבמהלךנולדההתקוהמשכונתכהןרות

26/1/54.

שרירים.וניווןדםרעלתהמוות:סיבת

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
תשי״ד,בשבטכ״גביוםלקבורהוהובאהנפטרהכהןאהרוןבתרות

.6שורהג',בחלקהחודשייםבתבהיותה,27/1/54

הוועדה:מסקנות

מרעלתנפטרהכהןואהרוןאספרנסבתרותכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבתבהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית26/1/54ביוםשריריםוניווןדם ימים.חודשיים

שורהג',חלקהשאולקרייתהעלמיןבבית27/1/54ביוםלקבורההובאהרות
6.

הוועדה.שלהמסכםבדו״חנידוןהקבריםפתיחתנושא
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופסת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.052018157רותשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בלולו)ויקטוריה(שלום.והוטהבתפרטי(שם)ללאהנדון:
119/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהבלולו,אלפונסואבישלעדותופיעל
בבארלהתגוררעברומשםליד.ביתבמחנהושוכנה4/10/49ביוםמלובארצה
יעקב.

שלושהצריפין.החוליםבבית1949לינוארדצמברביןבתהאתילדההאם לקחתביקשהלביתהששוחררהבעתהשלישיביוםאמה.אותההיניקהימים
לפניששעהלמרותנפטרהבתהכילהנמסרמעמדבאותוהתינוקת.אתעמה
אותה.היניקהכן

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

דצמברלחודשיפוהממשלתיהחוליםמביתאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.1
מיוםיולדותבמחלקתאושפזהיעקבמבארבלילו""אוטהפיועל,1949

ימים.שבעההכולסן,18/12/49ליוםעד11/12/49

בתהכיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
תש"י,בכסלוכ"וביוםנפטרהג',מחנהיעקבמבארבלולואוטהשל

ימים.שישהבתבהיותהיפו,החוליםבבית,17/12/49
מולד.פגםהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

בלולו)ויקטוריה(והוטהשלוםשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותה)דגיאני(,יפוהממשלתיהחוליםבבית17/12/49ביוםנפטרה
ימים.שישה

הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאהנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מ^ל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהזפט)דימ'(1£קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
התינוקת.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין

.0413053618שלוםהאבשלת.ז.מספר

.4130537חוטההאםשלת.ז.מספר
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ביתןוקונסיטהדודבןיצחקהנדון:
120/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוביתן,קונסיטהגבישלעדותהפיעל
ברכיה.במושבהתגוררההמשפחה.12/1/49ביוםמטוניס

שלושהכבןבהיותוברחובות.היולדותבבית1952שנתבמהלךנולדיצחק
לבקרובאוההורים.צריפיןהחוליםלביתוהועברמפריחהיצחקסבלחודשים

נפטריצחקכילונמסרלבקרו,האבכשהגיעוחציכשבועלאחריום.מדי
שברחובות.העלמיןבביתלקבורהוהובא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

יצחקלפיה,1965בשנתשהוצאההפניםמשרדשלרישוםתמציתהמשפחהבידי
.00/07/63ביוםהמדינהאתועזב21/1/52ביוםנולד

החקירה:ממצאי

יצחקלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
.היולדותבבית21/1/52ביוםנולדגי(,)גיוליסמברכיהביתן

ברחובות.

.133036ה/יצחקשלזהותתעודתמספרצויןכן

בן"יצחקלפיוהבריאות,משרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.2
בבית21/1/52בטבתכ״גביוםנולדמגיוליס,ביתן"וקונפיטהדוד

רחובות.ליולדותהחולים

ממנוצריפין,החוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףאיתרההוועדה.3
ביוםונפטר27/3/52ביוםאושפזג',מגוליסיצחק""ביטןכיעולה

חודשיים.בןבהיותו,9/4/52

לוי"."האבכיצויןכן
גבריאל"יצחקלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4

החוליםבבית9/4/52בניסןי״דביוםנפטרג',גיוליםממושבביתן"
חודשים.שלושהבןבהיותוצריפין,

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרביתן,וקונסיטהדודבןיצחקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהכבןבהיותוצריפין,החוליםבבית9/4/52

אותר.לאקבורתומקום

החוליםקבלתבספראביושםרישוםדרךאףעליצחקשלבזיהויוספקאין
מגוריו.ומקוםגילומשפחתו,שםעםבהצלבהוזאתהפטירותובפנקס
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

גבב
אלוף)מיל'(מימון,דוד

ועדהחבר
שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.05133036-3ביתןיצחקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שמעוןושרהסאלםבתיהודיתהנדון:
121/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםשמעון,שרהשלעדותהפיעל
במעברתלהתגוררעברהמכןולאחרשמרבעיןתחילהושוכנה1949בשנת בהרצליה.גיליל

חודשבתיהודיתכשהייתהיהודית.אתהמשפחהאםילדה1954שנתבסוף
יהודיתיפו.דגיאניהחוליםלביתהחוליםקופתרופאבהמלצתהועברה
ומצבהלבקרההאםבאהשישיביוםחמישי.ביוםהחוליםלביתהתקבלה
נפטרה.יהודיתלפיומברקהמשפחהקיבלההשבתבמוצאיהוטב.

כילהםנאמרשםגםאךראשוןביוםדגיאניהחוליםלביתנסעוההורים
בחברהיהודיתשלקבורתהמקוםאתלבררהאבשלמאמציוכלנפטרה.יהודית
בתוהו.עלוקדישא
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

יהודית.שלשמהעלגיוסצוקיבלוההורים
החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותרישוםיומןאיתרההוועדה.1
היולדותבבית15/8/54ביוםנולדהשמעוןוזהרה"סלם"בתיהודית
.707צריףבגילילהתגוררהמשפחתהכיצויןכןסבא.בכפר

יהודיתכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית3/9/54ביוםנפטרה,707צריףגילילממעברת8/54ילידתשמעון
יפו.צהלוןהחולים
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

שמעוןיהודיתשלבשמההבריאות,משרדשלקבורהרישיוןאיתרההוועדה.3 יהודיתהובאהפיועל707צריףגילילממעברת1954אוגוסטילידת
אביב.בתללקבורה

לפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.4 לקבורההובא707צריףגילילממעבדתנפל"יהודיתשמעוןשל"תינוק נפל.בהיותותשי״דבאלולז'ביום

הוועדה:מסקנות

נפטרהשמעוןושרהסאלםבתיהודיתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותהיפו,דגיאניהחוליםבבית3/9/54ביוםריאותמדלקתכתוצאה
שבועות.שלושה

מקוםצויןלאנפלבהיותהאך,5/9/54ביוםלקבורההובאהיהודית
קבורתה.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,
ועדהחבר

.05291310שמעון

־£יד־
דודשלפטת^ימ'(קובל,דליה

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
יהודיתשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)דב(מנחםועדלהמנחםבתציפורההנדון: 122/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ציפורהנולדההתינוקת,שלאמה)דב(מנחםעדלהגברתשלעדותהפיעל
עוליםבמחנההתגוררההמשפחה.22/6/52ביוםרמב״םהחוליםבבית
אתא.קריית

ספורים,ימיםכעבורציפורה.בתהעםהאםשוחררהאשפוזימיחמישהלאחר
החוליםלביתהועברהרופאהובהוראתבצהבתחלתהיום11בתציפורהבהיות
רמב״ם.

היכןהאבלשאלתונקברה.נפטרהציפורהכילאםנאמרהחוליםבביתלמחרת,
ציפורהכילונמסרושםבחיפההספרדיתקדישאלחברהנשלחהקבר,חלקת
אחים.בקברנקברה

קברנמצאהקברותביתבשטחהיכןקדישאחברהאנשיעםלבררניסההאב
זה.מידעלולמסורסירבואךהאחים,

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ציפורה.שלשמהעלגיוסצוקיבלההמשפחה
החקירה:ממצאי

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
23/6/52ביוםנולדהאתאמכפרמנחםועדלהמנחםבתצפורההתינוקת

הממשלתי.החוליםבבית

התינוקתלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בתבהיותה,3/7/52ביוםנפטרהאתאמכפרמנחםמנחםבתצפורה
רמב״ם.החוליםבביתימים,עשרה

רעלת.המוות:סיבת

משנתרמב״םהחוליםבביתהמוותשלאחרנתיחהדו״חאיתרההוועדה.3
.4/7/52ביוםנותחהמנחםציפורההתינוקתשלגופתהלפיו,1952

צפורההתינוקתכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
דוד.מחנהשלהעלמיןבבית10/7/52ביוםנקברהמנחם

הוועדה:מסקנות

ועדלהמנחםבתציפורההתינוקתכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
לידתה.לאחרימיםעשרהרמב״םהחוליםבבית3/7/52ביוםנפטרהמנחם

דוד.מחנהשלהעלמיןבבית10/7/52ביוםנקברהציפורה
קבורה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלו^מיל*(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.051580298ציפורהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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דודוזהרהצלאחבןדודהנדון:
123/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצההמשפחהעלתההפעוט,אחותיזדי,גליהשלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנההשלושבןדודעםיחד1949

מעלהשלגאתלנערביקשודודשלגירדלמחנה,המשפחהכניסתלאחרמהזמן
לקופתדודאתלקחהאבבאצבעו.ונפצעהאוהליתדעלמעדהאוהל,יריעת
היום.למחרתלקחתוולחזורדודאתלהשאירעליוכילונאמרשםחולים,

נפטר.שםלחיפההועברדודכילונאמרהיוםלמחרתהאבמששב

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הערות:

מסמכים:מספרהוועדהבפניהציגהיזדיגליההגב'

דוד"דודכיעולהממנה,17/9/97מיוםהפניםמשרדשלרישוםתמצית.1
ציונה.נס9000הבשןרח'תושבהוא041960527זהותתעודתמספרצלח"

תעודתנושאציונהמנסצלח"דוד"דודלפיובוחרים,ספרמתוךדף.2
.990מספרקלפילרשותוועומדת1945ילידהוא041960527מספרזהות

החיים.ביןאחיהכילהעידאלהבמסמכיםישיזדיגליההגב'שללטענתה
העלייהבעתעשרבןשהיהדודשלאחיויצחק,מרעםשוחחוהוועדהחוקרי
שלותומךהמשפחהלאוהלבסמוךשיחהדודכיעולהלאירועומגרסתולארץ,
ומשםבמחנההחוליםלביתנלקחדודעליו.נפלמאסיבימעץעשויאוהל
עטוףכשהואהובאמהזמןולאחרחדרה()ייתכןלמחנהמחוץהחוליםלבית

במחנה.האבידיעלונקברבתכריכים

ומגרסתודוד,שלנוסףאחאברהם,עםהוועדהחוקרישוחחו8/4/99ביום
אוהללידדודשיחקארצההמשפחהעלייתלאחרכחודשייםכיעולהלאירוע
ולקחתולשובלאבונאמרלמרפאהנלקחדודשמאל.בידונפצעמעדהמשפחה

לחיפהנלקחדודכילונמסרהצהרייםאחרהאבמשחזרהצהריים.אחר
נפטר.כינמסרהפציעהלאחרויומיים

עולהלאירועמגרסתודודשלהבכוראחיוחיים,עםשוחחוהוועדהחוקרי
וכינפגעהדודשלידוכילוזכורעליו.נפלאוהלשלועמודמעדדודכי

בחדרהנשארהאבחיפה.לכיווןבאמבולנסהאבידיעלנלקחדודדם.שתת
ונקבר.החוליםבביתנפטרדודכילונמסרמהזמןוכעבור
החקירה:ממצאי

מהםשמרעיןלמחנהלודהתעופהמשדההעברהרשימותאיתרההוועדה.1
ביוםארצהעלה57780מספרעולהתעודתנושאדוד"סעיד"צלחכיעולה

שנים.הארבעבןדודובהםילדיועםיחד4/12/49

דודכיעולהממנוהעלייה,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
נכתבכןשנים.ארבעבןבהיותו,4/12/49ביוםארצהעלהדודצלחבן

".1945"וגם"4"גילוגםהלידהשנתשלבטור
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הוועדה:מסקנות

בןדודכיבוודאותעולההמשפחהבניעדויותעלובהסתמךלעילהמידעמן
אוהלשלתומךמוטמנפילתשנגרמהמפגיעהכתוצאהנפצעדודוזהרהצלח

כתוצאהדודנפטרהנראהככלשנים.ארבעכבןובהיותו1950שנתבמהלך
זו.מחבלה

שמר.עיןבמחנההאבידיעלדודנקברהעדויותאחתפיעל

בתיקוהרשומההכתובתכיהובררהוועדהחוקרישערכומבדיקהכייצוין
גליההגב'ידיעלהוצגואשררשום,הואבההקלפיוכןדודשלהאישי
ציונה.בנסקיימיםאינםיזדי
תמציתפיעלהפניםבמשרדדודשלהכתובתלרישוםהסברלוועדהאין

הרישום.

ולאציונהנסבעירייתארנונהכמשלםרשוםאינודודכילצייןראוי
רקמכילהפניםבמשרדדודשלתיקוהפנים.שבמשרדבתיקופעולהכלנרשמה
לארץ.עלייתומיוםלעולהרישוםשאלוןטופס

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.04196052-7דודדודשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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צנעניושודיהסאלםבתמזלהנדון:
124/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיצנעני,עזריאלמרשלעדותופיעל
בפרדסיה.ושוכנה1949בשנתמתימן

הלידהלאחרמהזמןבפרדסיה.המשפחהבאוהל28/11/49ביוםנולדהמזל
רפואיטיפולקבלתלשםונלקחהמהקאותמזלסבלהשםלאשקלוןהמשפחהעברה
אביב.תלהדסההחוליםלבית
והובאהנפטרההיאכילונאמרמזלאתלבקרהאבכשהגיעמכןלאחריום

לקבורה.

בך:עלקובלתהמשפחה

אביב.בתלומתגוררתחיהמזלכינרשםהפניםמשרדשלבמסמךכיא.

בעיניהם.תמוההקדישאחברהשלבאישורהרשומה"חולשה"המוותסיבתב.

להםהנראהדברבתםלקבורתאחראיהיההחוליםביתכינאמרלמשפחהג. סביר.בלתי

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

אביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףהוועדהבידי.1
ביוםלאשפוזהתקבלהגדממגדלמזל"צגעני"סלםכיעולהממנו

.12/6/50ביוםלמחרתונפטרהחודשיםוחצישישהבתבהיותה11/6/50

עולהממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלאשפוזכרטיסהוועדהבידי.2 11/6/50ביוםלאשפוזהתקבלהחודשיםוחצישישהבתמזלצנעניכי
חצות.אחרשתייםבשעה12/6/50ביוםונפטרה

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
אביבתלהדסההחוליםבבית12/6/50ביוםנפטרהגדממגדלסאלםמזל

חודשים.שישהבתבהיותה

ודיסטרופיה.רעלתהמוות:סיבת

"מזללפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4
חודשיםשישהבתבהיותההדסההחוליםבביתנפטרהגדממגדלסלם

תש״י.בסיוןכ״טביוםלקבורההובאהמזלמחולשה.כתוצאה

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלנוסףאישורהוועדהבידי.5
א',באזורשאולבקרייתתש״יבסיוןכ״טביוםלקבורההובאהסלםמזל
.28מספרקבר,2שורה
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הוועדה:מסקנות

מרעלתנפטרהצנעניושוליהסאלםבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חציבתבהיותהאביבתלהדסההחוליםבבית12/6/50ביוםודיסטרופיה

שנה.

א',באזורשאולקרייתהעלמיןבבית14/6/50ביוםלקבורההובאהמזל
.28מספרקבר,2שורה

המשפחה:לטענותבתשובה

באופןוהוגדרההחוליםביתידיעלשנקבעהזוהיאהקובעתהמוותסיבת
כחולשה.קדישאחברהידיעלמקצועיבלתי

מקוםכילעובדהרקמתייחסהפניםמשרדברישוםהאמורהמגוריםמקוםלגבי
עםאחדבקנהעולהוהדבראביבתלבאזורהיהמזל,שלהאחרוןהמגורים
שם.ופטירתהאביבבתלהחוליםבביתמזלשלאשפוזה

אוהסעדמשרדהרלוונטיתבתקופהכיעולהממנובירורערכוהוועדהחוקרי
לסידורידאגוהחוליםבתיואילוהקבורהבעלויותשנשאוהםהסוכנות
הקבורה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

( מימוןדוד
,
חבר ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.01036652-4מזלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מועלםוגאולהשלמהבתבת-שבעהנדון:
125/97מספרתיק

התלונה:פרטי

במעברתהמשפחההתגוררההתינוקת,שלאביהמועלם,שלמהשלעדותופיעל
הקסטל.

ועשריםחודשבתבהיותההדסה.החוליםבבית5/4/53ביוםנולדהבת-שבע להשנתןבמעברהלרופאאותהלקחהוהאםבטובבת-שבעהרגישהלאיום קל.טיפול

לקחהשתפר,לאבת-שבעשלשמצבהראההעבודהמיוםלביתוחזרכשהאב
אתמצאלאהחוליםלביתלמחרתבהגיעוירושלים.הדסההחוליםלביתאותה

נפטרה.היאכילומסרורופאבמיטתהבת-שבע

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה(5620)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 .1/4/49ביוםארצהעלוומשפחתומעלם"עואד"שלמה

לפיההמשפחה,שמסרההבריאותמשרדשללידהרישוםתעודתהוועדהבידי.2
277בקסטלהתגוררוומשפחתהבמקור()כךמועלםוגולהשלמהבתבת-שבע ירושלים.פרוזדור

כיעולהממנההבריאות,משרדשלפטירהרישוםתעודתהוועדהבידי.3
י״בביוםנפטרהירושליםפרוזדור277צריףקסטלממעבדתמעלםבת-שבע חודשבתבהיותהירושלים,הדסההחוליםבבית26/5/53תשי״גבסיון יום.22ו-
חריפה.מעייםדלקתהמוות:סיבת

עולהממנהירושלים,קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.4 הדסההחוליםבביתנפטרה277הקסטלממעברתמועלםבת-שבעהילדהכי יוםבאותולקבורהוהובאהחודשייםבתבהיותהתשי״גבסיוןי״בביום
י״ב.בגושהמנוחותהרהעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

נפטרהמועלםוגאולהשלמהבתבת-שבעכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.בתבהיותההדסה,החוליםבבית26/5/53ביוםחריפהמעייםמדלקת

י״ב.גושהמנוחותבהריוםבאותולקבורההובאהבת-שבע
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

י(שופטת)דימ7דליהקובל
ועדהחברת

דפט)דימ'(6זקדמי,יעקב הוועדהיו״ר

שבע.בתשלזהותתעודתהוועדהבידי
.3080230שלמההאבשלת.ז.

.7323021גאולההאםשלת.ז.

אין
מספר
מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חוליושרהאליהובןפרטי(שם)ללאהנדון:
127/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ממצריםהמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהחולי,שרהגבישלעדותהפיעל
רעננה.במעברתושוכנה,1949בשנת

הלידהלאחריוםסבא.בכפרהחוליםבביתבןהאםילדה1951קיץבסוף
ק״ג.2.900ושקלבריאהיהבנהלהנקה.בנהאתלהמסרו

לשאלתהלה.נמסרלאבנהאךתינוקותיהם,אתהאמהותלכלהביאולמחרת
עםלהמסרהרופאאתה.לדבריבואשרופאאחותידיעלנענתהבנההיכן
אחים.בקברונקברנפטרחלה,בנהכיהגיעו

עובדתאתהמאשרתפטירהתעודתכלקיבלוולאגופתואתראולאההורים
פטירתו.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

שלאמולפיוסבא,בכפרהחוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.1
כיצויןכן.6/5/52ביוםבנהאתילדהמרמתייםחולישרההתינוק
.8/5/52ביוםנפטרהתינוק

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 בבית,8/5/52תשי״ב,באיירי״גביוםנפטרחוליאליהובןהתינוקכי
.יומיים.בןבהיותוסבא,כפרהיולדות

בריאות.מאסיבייםדםשטפיהמוות:סיבת

,בילינסוןהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהפרוטוקולאיתרההוועדה.3 סבא,בכפרהיולדותבבית8/5/52ביוםנפטרחולישרהבןהתינוקלפיו .10:00בשעהיוםבאותונותחהגופתוכיצויןכןיומיים.בןבהיותו

סובדוראלי.דםשטףהמוות:סיבת

הוועדה:מסלנות

ושרהאליהובןפרטי(שם)ללאהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן יומיים.בןבהיותוסבאבכפרהיולדותבבית8/5/52ביוםנפטרחולי
קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהפט)דימ'(5שקדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

התינוק.של
.532800חולי

ת.ז.הוועדהבידיאין
שרההאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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הרריומזליצחקבןיוסףהנדון:
128/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ממצריםארצההמשפחהעלתההתינוק,אםהררי,מזלהגב'שלעדותהפיעל
בביתלהתגוררעברהומשםיעקבבארבמעברתתחילהושוכנה20/10/49ביום
דגן.
בנהאתהמשפחהאםילדהלהיריונההשביעיבחודשכשהיא11/9/50ביום
האםלאינקובטור.והוכנסלפגיהנלקחהתינוקצריפין.החוליםבביתהבכור

בטוב.חשוהואבפגיהלבקרובאה

ביקשהואףהחוליםמביתיציאתהאתלהסדירהאםניגשהימיםארבעהכעבור
בכדיהאינקובטורלחדרכששבהיוסף.האב,מצדהסבשםעלבנהאתלרשום
נפטר.כילהנאמריוסףאתעמהלקחת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בןיוסףכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותיומןאיתרההוועדה.1
בבית11/9/50ביוםנולד,13מספרז'רה'דגוןמביתהרריומזליצחקן

צריפין.החולים
"בןכי:עולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2

בהיותוצריפיןהחוליםבבית16/9/50ביוםנפטרדגוןמביתמזל"הררי
ימים.חמישהבן

זיהום.המוות:סיבת

לנתיחהשהובאהלגופהשהוצמדהנפטר"שלזהוי"תעודתאיתרההוועדה.3
364/50מספרגופהנשלחהזותעודהלפימזל".הרריל״בןוהמתייחסת

.16/9/50ביוםהרופאאסףהפתולוגיבמכוןלנתיחה

ביוםכיעולהממנו,364/50גופהנתיחתפרוטוקולאיתרההוועדה.4
הפתולוגית:האבחנהמזל"הדאון"בןשלבגופתונתיחהבוצעה17/9/50
בריאות.דימום

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהרריומזליצחקבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
צריפין,הרופאאסףהחוליםבבית16/9/50ביוםוזיהוםבריאותמדימום
ימים.חמישהבןבהיותו
הקבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

שובשמשפחתוששםואףהשוניםבמסמכיםהפרטישמונרשםשלאאףעל
הנתיחהמספרעםבהצלבהוזאתודאישהזיהויהריהנתיחה,בפרוטוקול

נוספים.אישייםונתונים,3מספרבמסמךהרשום364/50
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,
ועדהחבר

דוד שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

יוסף.שלזהותתעודתהוועדהבידי
.04134951-5יצחקהאבשלת.ז.

.4134952-3מזלהאםשלת.ז.

איו
מספר
מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חתוכהוזהירהמאירבתשבעבתהנדון:
129/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהחתוכה,זהירהגבישלעדותהפיעל
פדויים.במושבושוכנה,1949ספטמברבחודשמתימן

ונלקחהבשילשוליםשבעבתחלתהשנהחציבתבהיותה1954שנתבתחילת
החולים.לביתהופנתהומשםבמושבחלבלטיפת

ונמסרלביקורהאםהגיעהלמחרתיוםהחולים.בביתכיומייםשהתהשבעבת
נפטרה.שבתהלה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיצויןבושבע,בארהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 ,23/11/53בכסלו,ט״זביוםנולדהחתוכה״וזהירהמאירבת"אלישבע פדויים.במושבהתגוררהמשפחתההדסה.החוליםבבית
כיעולהממנושבעבארהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2

הדסההחוליםבבית,22/9/54באלול,כ״דביוםנפטרהחדוקה""אלישבע
שבע.באר

זיהום.המוות:סיבת

"אלישבעלפיושבע,בארקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
הישןהעלמיןבבית,23/9/54ביוםנקברהפדוייםממושבחדוקה"

שבע.באר

הוועדה:מסקנות

נפטרהחתוכהוזהירהמאירבתשבעבתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודשים.עשרהבתבהיותהשבע,בארהדסההחוליםבבית22/9/54ביום

שבע.בארהישןהעלמיןבבית23/9/54ביוםלקבורההובאהשבעבת

וזאתובמותהבלידתהבאלישבעשנרשמהאףעלשבעבבתשמדוברספקאין
וכתובתה.הוריהשםביניהםמדויקיםהפרטיםיתרשכלמשום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיויר

העתק:
.052031390שבעבתשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יחזקאלוכרמלהסליםבןמיכאלהנדון:
130/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמויחזקאל,כרמלההגב'שלעדותהפיעל
שערים.ביתבמעברתושוכנה,1951בשנתמעירק

ראתההאםבעפולה.העמקהחוליםבביתמיכאלאתהאםילדה1952מרץבחודש
לאולכןחולהבנהכילהנמסרמהזמןלאחרהלידה.לאחרכפעמייםאתו
לראותו.להניתן

למחרתולחזורהחוליםביתבמשרדבנהאתלרשוםהאםנתבקשהשבועכעבור
חולה.עדייןשהואלהנמסרלמחרתבבואההביתה.לקחתו

באמצעותהודעהקיבלהפסח,המועדחולשלהימיםובאחדלביתההלכההאם
גופתואתלראותכדיהחוליםלביתנסעההאםנפטר.בנהכימהמועצהפקיד

לקבורה.הובאכברמיכאלכיבהגיעהלהנמסראך

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בן"מיכאללפיועפולה,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
תשי״ב,בניסןו'ביוםנולדבמקור()כךיחזקאל"וכמילהסלים

עפולה.החוליםבבית,1/4/52

מיכאלכיעולהממנוהעמק,החוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.2
כביתנרשםהמשפחהמגורימקום.1/4/52ביוםנולדיחזקאלסליםבן

שערים.

התקבל"הילד8/4/52ביוםילדיםבמחלקתאושפזמיכאלכיצויןכן
סבלהחולים"ביתאתעזבהכברשהאםבזמןיולדותממחלקתלמחלקה
.10/4/52ביוםונפטרסדירהבלתיומנשימהקשהמכחלון

מיכאללפייעפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
ביוםנפטר,1952שנתבמהלךנולדאשרשעריםביתממעברתיחזקאל
עפולה.החוליםבבית10/4/52

הוועדה:מסקנות

נפטריחזקאלוכרמלהסליםבןמיכאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.תשעהבןבהיותועפולה,החוליםבבית10/4/52ביום

הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאנפלבהיותו

1313



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברת
הוועדהיו״רקדמי,'ז!זדפט)דימ'(יעקב

העתק:
מיכאל.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.496992כרמלההאםשלת.ז.מספר
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כהן־יהודהוחגהיפתבתאורההנדון:
131/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםכהן,חנההגב'שלעדותהפיעל
נהריה.במעברתושוכנה1950בשנתמתימן

חודשים11בתבהיותהבנהריה.החוליםבבית19/7/51ביוםנולדהאורה
חיפה.רמב״םהחוליםלביתהופנתהומשםחוליםלקופתונלקחהאורההתקררה

אמהאותהביקרהזותקופהבמהלךימים.כשבועהחוליםבביתשהתהאורה
נפטרה.אורהכילהנמסרשבועלאחרובהגיעהיוםמידי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

המשפחה,מסרהאותההבריאותמשרדשללידהרישוםתעודתהוועדהבידי.1
19/7/51ביוםנולדהיהודהוסעידהיפתבתאורהכיעולהממנה

הרישוםבפנקססידורימספרמצויןזובתעודהכברבנהריה.
1226/51-077737.

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.2
ברישוםבנהריה.19/7/51ביוםנולדהיהודה"וסעידהיפתבת"אורהכי
/ה.077737זהותומספרכסעודההאםשםמצויןזה

המשפחה,מסרהאותההפניםמשרדשלפטירהרישוםתעודתהוועדהבידי.3
נפטרה,130שכוןמנהריהכהן")יהודה(עמרםבת"אורהכיעולהממנה חודשים.עשרהבתבהיותהבחיפה,26/5/52תשי״בבסיוןביביום

ממנהחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.4
ביוםנפטרהנהריה,130משיכוןיהודה"עמרםבת"אורהכיעולה

חודשים.עשרהבתבהיותהבחיפה,הממשלתיהחוליםבבית26/5/52

"יהודהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בבית26/5/52ביוםנפטרה,130מספרשיכוןמנהריהעמרם"אורה

חודשים.עשרהבתבהיותהחיפה,הממשלתיהחולים

(.1.6.0).ושחפתריאותדלקתהמוות:סיבת
כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6

בתבהיותה,29/5/52ביוםלקבורההובאהמנהריהעמרם"יהודה"אורה
חודשים.עשרה
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הוועדה:מסקנות

נפטרהכהן־יהודהוחנהיפתבתאורהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חיפה,רמב״םהחוליםבבית26/5/52ביוםושחפתריאותמדלקתכתוצאה
חודשים.עשרהכבתבהיותה

חיפה.דודמחנההעלמיןבבית29/5/52ביוםלקבורההובאהאורה

עולהכהן,חנההגב'האם,עםהוועדהחוקרישערכו22/1/2000מיוםבשיחה
יהודה.היההסבשםכהן.עמרםיפתהואהאבשלהמלאשמוכי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחבר
שופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.05077737-4
העתק:
כהןאורהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בדוסהורחלגבריאלבתפרטי(שם)ללאהנדון:
132/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאמהברוסה,רחלגבישלבכתבעדותפיעל
חנה.בפרדסהתגוררההמשפחה.1951תחילת-1950שנתבסוףמלוב

בדוסהרחלגביילדהלארץהגעתםלאחרכשבועיים,1951ינוארבחודש
ידיעלהתינוקתנלהחההלידהעםמידבחדרה.ליולדותהחוליםבביתבת

התינוקתהיכןלשאלתהלהנקה.בתהאליההובאהלאלמחרת,המחלקה.אחות
נפטרה.שהיאנענתה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

שלבתםלפיובחדרה,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 החוליםבבית8/3/51ביוםנולדהחנהפרדסממעברתבדוסהורחלגבריאל
בחדרה.

בתכיעולהממנובחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 בחדרה,ברנדייסהחוליםבבית9/3/51ביוםנפטרהבדוסהגבריאל
יום.בתבהיותה
)פג(.בשלותחוסרהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהבדוסהורחלגבריאלשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.בתבהיותהבחדרה,ברנדייסהחוליםבבית9/3/51
קבורתה.מקוםצויןלאנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

מימון,
חבר

דודדימ'( שופטת!קובל\
ועדהחברת

דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

התינוקת.שלת.ז.הוועדהבידי
.043470327-רחלהאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד

1318



נגרורומיהסלימןבתרחלהנדון:
133/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בתימןרחלנולדההתינוקת,שלאמהנגר,רומיהגברתשלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנההתגוררההמשפחה.16/10/49ביוםהמשפחהעםלארץועלתה

שלושאותההיניקההאםשבמקום.התינוקותלביתרחלהועברהלמחנהבהגיעם
בואהעםנמסרולאםרחלהקיאהחודשיםשלושהבתבהיותהביום.פעמים
יודעתלאומאזיעקבבארהחוליםלביתהועברהשרחלהתינוקותלבית

בגורלה.עלהמההמשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

"סלימאןלפיההמשפחה,שמסרה51250מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
במחנהושוכנו16/10/49ביוםארצהעלורחלובתםנגאר"ורומיהניסים
נפטרהוכיבהגיעהימיםשלושהבתהייתהרחלכיצויןכןשמר.עין

.24/1/50ביום

בת"רחללפיו(147057)מסילעולהרישוםשאלוןדףאיתרההוועדה.2
.16/10/49ביוםארצהעלתהנגאר"סלימן

זוברשימה.16/10/49ביוםלארץשנכנסועוליםרשימתאיתרההוועדה.3
ימאןסלבתרחל.51250עולהתעודתמספררישוםפיעלהמשפחהכלולה
הרישוםפיעללארץ,הגעתהבעתשבועבתהייתהנגרורומיהנסים

העולה.בתעודת

עבוריעקבבארהחוליםביתידיעלשהוגשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.4
1950ינוארבחודשאושפזהנסים"שלמהבת"רחללפיוהבריאות,משרד
יום.22במשך

לפיוצריפיןהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.5
מביתוהובאהחודשיםשלושהבתבהיותהנפטרהשלמה"ניסיםבת"רחל
.22/1/50ביוםנותחהגופתהיעקב.בארחולים

בתלרחלהמתייחס351/49מסיהנתיחותליומןמצורףהנתיחהפרטיכל
המוות.לסיבתקליניתאבחנהוקובעשלמהניסים

תזונה.ותתריאותדלקתהמוות:סיבת

עולהתעודתמספרא'שמרעיןמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
16/10/49ביוםארצהעלתהנגיר"נסיםסולימןבת"רחללפיו.51250
בעיןלקבורהוהובאה24/1/50ביוםנפטרהימים,חמישהבתבהיותה

שמר.

1319



הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהנגרודומיהסלימןכתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לביתהסמוךיעקבבארהחוליםבבית22/1/50ביוםתזונהותתריאותמדלקת
חודשים.שלושהבתבהיותהצריפין,החולים

.22/1/50ביוםנותחהרחלשלגופתה

עירון(.)כרכורשמרבעיןהסוכנותשלהעלמיןבביתלקבורההובאהרחל
פטירתה.מועדלענייןלתשלום,וחשבוןהנתיחותיומןעלמסתמכתהוועדה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ייג

,אלוףןמיקימימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
)

ועדהחברועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.147053נגרורומיהסלימןבתרחלשלת.ז.מספר
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קשתושושנהשלמהבןיהודההנדון:
134/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אם)קשת(,נחוםשושנההגב'שלעדותהפיעל להתגוררעברהומשםהעיןבראשתחילהשוכנההמשפחה.1949בשנתמתימן
יהודה.נולדשםבאשקלון
החוליםלביתאותולקחהואמומשילשוליםיהודהסבלשנהבןבהיותו
נלקחכילהונאמראותומצאהלאלבקרוהאםכשחזרהלמחרתצריפין. נפטר.כילהונמסריחזורמתירופאשאלההאםלצילום.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
יהודה.שלשמועלגיוסצולדבריההאםקיבלהלימים
החקירה:ממצאי

קשתושמעהיעקבסלימןלפיה(,53947)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ראשהעוליםבביתושוכנו29/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושת העין.

קשתושמעהסלימןבןיהודהלפיותושבים,מרשםמתוךדףאיתרההוועדה.2
.14/5/52ביוםנולדב'צפוןאשקלוןממגדל

ממנוהשומר(,)תל5מספרהחוליםביתשלמחלהסיכוםאיתרההוועדה.3 בהיותו21/8/52ביוםלראשונהאושפזגדממגדלקשת""יהודהכיעולה
הקאותמשילשוליםאשפוזולפנישבועותשלושהסבלחודשים.שלושהבן

הורידדרךנוזליםשקיבלאחריהתייבשות.שלבמצבהגיעמעיים.ודלקת
.5/10/52ביוםשוחררוהואהוסדרהמצבודיאטה

הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.4 "14/10"ביוםבשניתאושפז141ב'צפוןממגדלקשתםולמןיהודהלפיו
חודשים.חמישהבןבהיותו"24/10"ביוםונפטר

קשתיהודהלפיוצריפין,החוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.5
.14/10/52ביוםבשנית,אושפז141ביצפוןאשקלוןממגדל

שלאבחנהעםחודשייםבמשךהשומרתלהחוליםבביתשכבכיצויןכן
התחילשובכןאחריאבלבסדרהיהימיםחמישהבמשךמעיים.דלסת
לאדם.ורקאךצואה,נתןלאלאשפוזוהשישיביוםולהקיא.לשלשל
ביוםונפטרריאותדלקתקיבלאבלניתוחעברהכול.והקיאלאכולרצה

24/10/52.

לפיה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.6 חמישהבןבהיותו24/10/52ביוםנפטרב'צפוןממגדלקשתיהודה
חודשים.
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בןיהודהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
החוליםבבית24/10/52ביוםנפטרב',צפוןאשקלוןממגדלקשתסולימן
חודשים.חמישהבןבהיותוצריפין,

דיזינטריה.המוות:סיבת

לפיוצריפין,החוליםמביתהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.8
.24/10/52ביוםנותחהקשתיהודהשלגופתו

,612מספרלציוןראשוןהעלמיןביתשלקבורהרישיוןהוועדהבידי.9

בןבהיותונפטראשקלוןממגדלסולומון"בן"יהודהכיעולהממנו
חודשים.חמישה

מספרקבורהלרישיוןהמתייחסרישוםובהקבורהתעודתהוועדהבידי.10
612,

חמישהבןבהיותונפטראשקלוןממגדלסולימון"בן"יהודהלפיה
החדש.העלמיןבבית30/10/52ביוםלקבורהוהובאחודשים

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרקשתושושנהשלמהבןיהודהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חמישהבןבהיותוצריפין,החוליםבבית24/10/52ביוםודיזנטריהריאות

חודשים.

לציון.ראשוןשלהחדשהעלמיןבבית30/10/52ביוםלקבורההובאיהודה
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.134705יהודהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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צורוכוכבהמיכאלבתמלכההנדון:
135/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההאםעלתההתינוקת,שלאמהצורי,כוכבהגבישלעדותהפיעל
במעברתשוכנההמשפחה.1951בשנתיותרמאוחרהגיעוהאב1950בשנת

לחדרה.סמוךאגרובנק

בארץ.נולדהמלכה

והאםנפטשלקטנהכמותשנה,כבתשהייתהמלכה,שתתה1953שנתבמהלך
שםחוליםלקופתאותהלקחההאםנפט.ריחומדיפההכרהמחוסרתאותהמצאה
רמב״ם.החוליםלביתהופנתהומשםקיבהשטיפתלהנעשתה

עםלמחרתלחזורנאמרולאםרמב״םהחוליםלביתבאמבולנסנשלחווהבתהאם
לקבורה.כברוהובאהנפטרהשמלכהלהנמסרלמחרתבהגיעהדם.מנותשתי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

מלכהשלאחיהקבורה.מקוםצויןובוקדישאבחברהמסמךהמשפחהבידי
לקבר.ציוןכלמצאולאהעלמיןבביתביקר

החקירה:ממצאי

המשפחהשמסרהרמב״םהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.1
ביוםאושפזהוחודשייםשנהבתצורימלכהכיעולהממנולוועדה,
אחרינפט...שתייתבגללדחוףבאופןאלינונשלחה"הילדה19/7/53
המצויןהתאריךכאשרהלילהבשעותנפטרהמלכהקיבה".לשטיפתנסיון

.20/7/53הואהגיליוןגביעל

בתמלכהלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 ביוםונפטרה22/6/52ביוםנולדהאגרובנקממעבדתצורימיכאל
שנה.בתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית20/7/53

סימפונות.דלקתהמוות:סיבת

בתמלכהכיעולהממנההמשפחה,שמסרהפטירהתעודתהוועדהבידי.3
תשי״ג,באבח'ביוםונפטרה22/6/52ביוםנולדהצורימיכאל

בחיפה',רמב״םהחוליםבבית,20/7/53

צורימלכהלפיורמב״ם,החוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.4
.20/7ביוםנותחהוגופתהחודשים14בתבהיותהנפטרה

צורימלכאלפיודודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.5
ביוםלקבורהוהובאהחודשים14בתבהיותהנפטרהאגרובנקממעברת
23/7/53.
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הוועדה:מסקנות

נפטרהצוריוכוכבהמיכאלבתמלכהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״םהחוליםבבית20/7/53ביוםנפטמשתייתכתוצאהסימפונותמדלקת
שנה.כבתבהיותהבחיפה,

דוד.מחנההעלמיןבבית23/7/53ביוםלקבורההובאהמלכה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

הג5־י
6־

חבר ועדהחברת

.132358מלכהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עווד)שודיה(ושושנהמשהבןדניהנדון:
140/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםעווד,שושנההגב'שלעדותהפיעל
להתגוררעברהמכןולאחרשמרעיןבמחנהתחילהשוכנההמשפחה.1949בשנת
זיתים.כפרבמושב

סבלחודשיםתשעהבןכשהיהבטבריה.החוליםבביתדנינולד1952בשנת ושםחיטיםבכפרחלבבטיפתלטיפולדניאתלקחההאםמשילשולים.דני
לביתהשולחההאםעפולה.החוליםבביתלטיפוללהעבירוישכילהנאמר
החולים.לביתיועברשדניהבטחהתוך

חלבמטיפתאחותבאקראיהאםפגשהעפולההחוליםלביתבדרכההיוםלמחרת לקבורה.יובאוכינפטרדגיכילהאמרהוזו
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

בןדניאלכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית25/9/52תשי״בבתשריו'ביוםנולדעוודושודיהמוסה

טבריה.הסקוטי

כיעולהממנועפולה,החוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.2 התקבלטבריה"יד"עלזיתיםחיטיםמכפרעאועד"משהבן"דניאל
חודשים.שבעהבןבהיותועפולה,החוליםבבית1/7/53ביוםלאשפוז

לאחרימיםשלושהימים.שישהבמשךומקיאמשלשלהינוכיצויןכן
מעיים.ודלקתמרעלתכתוצאה3/7/53ביוםדנינפטראשפוזו

"עואדכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בןבהיותועפולההחוליםבבית3/7/53ביוםנפטרחיטים"מכפרדניאל
חודשים.עשרה

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנועפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4 ונקברחודשיםעשרהבןבהיותונפטרזיתים,חיטיםמכפרדניאל""עווד קבר,5שורההילדיםבחלקתעפולההישןהעלמיןבבית6/7/53ביום
.32מספר

הוועדה:מסקנות

נפטרעווד)שודיה(ושושנהמשהבןדניכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.תשעהבןבהיותועפולה,החוליםבבית3/7/53ביוםמעייםמדלקת
הילדים,בחלקתבעפולההישןהעלמיןבבית6/7/53ביוםלקבורההובאדני

.32מספרקבר,5שורה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מ<ל'(מימון,.דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

י(שופט)דימ7עקב~קדמיי
הוועדהו"רי

העתק:
דני.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.041478181משההאבשלת.ז.מספר

.041478199שושנה/שוודיההאםשלת.ז.מספר
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פרוסיושרהייפרגבןיעקבהנדון:
141/97מספרתיק

התלונה:פרטי

השניםביןיעקבנולדהתינוק,שלאחותובריגהיפהגברתשלעדותהפיעל
בטבריה.הסקוטיהחוליםבבית1953-1952

לידתואחרשבועייםמילה.בריתלונערכהלאולכןוחולניקטןנולדיעקב
)במגדל(המקומיתהמרפאהרופאידיעלוהופנהריאותבדלקתיעקבחלה בטבריה.שוייצרהחוליםלבית

נקבר.וכברנפטריעקבלפיהטלפוניתהודעהההוריםקיבלואשפוזולמחרת
קבורתו.מקוםהיכןלהםנאמרולאפטירהתעודתקיבלהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהוממנוטבריההבריאותמשרדשללידותרישוםאיתרההוועדה.1
בתשריכ״ד,3/10/53ביוםנולדסדוסיושרהפרג'יבןיעקבהתינוק
בטבריה.הסקוטיהחוליםבביתתשי״ד,

איתרה,שהוועדה(179029)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדמגיליון.2
,3/10/53ביוםנולדסרוסיושרהפרג'יבןיעקבהתינוקכיעולה
תשי״ד.בתשריכ״ד

.1953דצמברבחודשנפטריעקבכיהתושביםמפקדבספרמצויןבנוסף

סרוסיפרג'יבןיעקבהתינוקלפיהמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
שבטבריה.דוד()ביתשויצרהחוליםבבית2:30בשעה6/12/53ביוםנפטר

כיעולהוממנוטבריההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
החוליםבביתחודשיים,בןבהיותונפטרסרוסיפרג'יבןיעקבהתינוק

ונפחת.בריאותמזיהוםכתוצאה6/12/53ביוםבטבריהדודבית

הוועדה:מסקנות

התינוקכיבוודאותעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
,6/12/53ביוםחודשיים,בןבהיותונפטרסרוסיושרהפרג'יבןיעקב בריאות.מזיהוםכתוצאהבטבריהדוד()ביתשויצרהחוליםבבית

אותר.לאקבורתומקום

בביתטבריה.קדישאחברהשלהקבורהמספריחלקרקנמצאוכינציין
מקוםאחרלהתחקותקשהולכןרישוםללארבותחלקותישבטבריההקברות
יעקב.שלקבורתו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד$זופטת)דימ'(קובל,דליהשו'פט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

.051790293יעקבשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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דגמיועליזהעזראבתויקטוריההנדון:
142/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוקת,אבידגמי,עזראמרשלעדותופיעל
יהודה.אורמעברתבסקיהושוכנה1951בשנת

ויקטוריהבתהעםחזרההאםדגיאני.החוליםבביתבתהאםילדה1952בשנת
לקופתונלקחהגבוהמחוםויקטוריהסבלהמכןלאחרימיםשלושהלמעברה.
דגיאני.החוליםלביתאותההפנההמקוםורופאחולים

הגיעומכןלאחרשבועלביתה.וחזרההחוליםלביתויקטוריהאתלקחההאם
ויקטוריה.תשוחררשבועשבעודלהםונאמרלבקרהההורים
נפטרה.ויקטוריהכילהםנאמרבשניתלבקרהההוריםכשבאומכןלאחרשבוע

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ויקטוריה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהשניםלאחר
החקירה:ממצאי

כיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
מקוםבי,בסקיה28/8/52ביוםנולדהדגמיועליזהעזראבתויקטוריה משפחתה.מגורי

"טויהלפיויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית26/11/52ביוםנפטרהסקיהביממעברהדגמי"עזראבתויקטריה
נרשם(.)כךחודשייםבתבהיותה)דגיאני(,יפוצהלוןהחולים
וצהבת.ריאותדלקתהכוללתמערכתיתרבפגיעההמוות:סיבת

"טויהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
בכסלוי'ביוםלקבורהוהובאהחודשייםבתבהיותהנפטרהדגווי"
מספרקבר,2שורהג',חלקה,4אזור,5בגוש28/11/52תשי״ג

10.

הוועדה:מסקנות

נפטרהדגמיועליזהעזראבתויקטוריהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בבית26/11/52ביוםוצהבתריאותדלקתהכוללתמערכתיתרבמפגיעה
חודשים.כשלושהבתבהיותהביפודגיאניהחולים

בתלשאולקרייתהעלמיןבבית28/11/52ביוםלקבורההובאהויקטוריה
.10מספרקבר,2שורהגי,חלקה,4אזור,5בגושאביב

הפטירותבפנקסשמהרישוםאופןאףעלויקטוריהשלבזיהויהספקאין
הקבורה.ויומן
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.051186732ויקטוריהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)פנחס(גמדהוהדיהשלוםבןיעקבהנדון:
144/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאמו)פנחס(,גמדההדיההגב'שלעדותהפיעל
חודשים.חמישהכבןשהיהיעקבעםיחד1953שנתבמהלךמתימןארצה

רחובות.שלידזרנוגהבמעברתשוכנההמשפחה

לביתשכןידיעלונלקחברעיעקבחשלארץהמשפחהעלייתלאחרחודש
לאשפוזוהראשוניםבשבועייםפעמיםמספרלבקרובאההאםצריפין.החולים

קיבלההאחרוןהביקורלאחרוחציכשבועלבקרו.ממנהנבצרמכןלאחראך
יעקב.שלפטירתועלהודעהובומכתבהמשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
כן.15/11ביוםהחוליםלביתהתקבלגמדהסלםבןיעקבכיעולהממנו "נפטר".ההערותבסעיףצוין

ממנה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.2
בןבהיותו"29/11"ביוםנפטרב'זרנוגהממעברתגמזהיעקבכיעולה
חודשים.חמישה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בןיעקבכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
,29/11/53תשי״ד,בכסלוכ״בביוםנפטרזרנוגהממעברתגמזה,סאלם
חודשים.חמישהבןבהיותוצריפין,החוליםבבית

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עולהממנההמשפחה,שמסרההפניםמשרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.4
בבית,29/11/53תשי״ד,בכסלוכ״בביוםנפטרגמדהסאלםבןיעקבכי

חודשים.חמישהבןבהיותוצריפיןהחולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עולהמהםלציון,ראשוןהעלמיןביתשלקבורהרישומיאיתרההוועדה.5
.29/11/53ביוםלקבורההובאגמזהיעקבכי
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הוועדה:מסקנות

נפטר)פנחס(גמזהוהדיהשלוםבןיעקבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חמישהבןבהיותוצריפין,החוליםבבית29/11/53ביוםריאותמדלקת

חודשים.

לציון.ראשוןהעלמיןבבית29/11/53ביוםלקבורההובאיעקב
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.07354984-2יעקבשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת
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לויומריםאברהםבןיהודההנדון:
146/97מספרתיק

התלונה:פרטי

תאומיםהאםילדההתינוק,אםלוי,מריםהגב'שמסרהבכתבעדותפיעל
יהודה.באבן21/6/49ביום

הדסההחוליםלביתונלקחוקיבהמקלקולהתאומיםסבלומכןלאחרמהזמן
הוחזרהיונההתאומהאחותוואילונפטריהודהכינאמרלהוריםאביב.תל

להם.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
הה?ירה:ממצאי

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
חודשיםוחצישלושהבןבהיותו22/9/49ביוםלאשפוזהתקבללוייהודה
ביום.בוונפטר

לוייהודהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
תלהדסההחוליםבבית22/9/49ביוםנפטרהתימניםשכונתיהודהמאבן חודשים.וחצישלושהבןבהיותואביב,

ודיסטרופיה.מעייםדלקתהמוות:סיבת

כתוצאהנפטריהודהמאבןיהודהלוילפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.3
לקבורהוהובאחודשיםוחצישלושהבןבהיותוודיסטרופיהמעייםמדלקת .23/10/49ביום

בר"יהודאלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.4
והובאוחציחודשיםשלושהבןבהיותונפטריהודהמאבןלוי"אברהם
,1בחלקהתשייטבאלולכ״טביוםשאולבקרייתהעלמיןבביתלקבורה
.37מספרקבר,6שורה

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרלויומריםאברהםבןיהודהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית22/9/49ביוםודיסטרופיהמעיים
חודשים.וחצישלושה

,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית23/9/49ביוםלקבורההובאיהודה
.37מספרקבר,6שורה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

וופט)דימ'(1>קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.00476313לוייהודהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בשאריושרהשלמהבןאבשלוםהנדון:
147/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאביובשארי,שלמהמרשלעדותופיעל
ירושלים.שבפרוזדורישעיבמושבושוכנה,1949בשנתמתימן
החוליםלביתהמושבאחותידיעלאבשלוםנשלחחודשיםשבעהבןבהיותו
נאמראשפוזולאחריוםהמשפחה.כדבריבריאשהיהפיעלאףצדקשערי

נפטר.בנםכילהורים

אחרילדשלגופהלההראוושםהגופהאתלזהותהחוליםלביתנסעההאם
חודשים.שלושהכבןשנראה

פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
כ״אביוםנולדירושליםפרוזדורמישעיבשאריושרהשלמהבןשלום
בירושלים.6/5/53תשי״גבאייר

שלוםלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית5/9/53ביוםנפטרירושליםפרוזדורישעיממושבבשרי
חודשים.ארבעהבןבהיותוירושלים,חוליםביקור

התייבשות.המוות:סיבת

לפיהירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.3
כ״הביוםנפטרטובהרידעלישעיממושבבשרישלמהבןשלוםהילד
ביוםנקברשלוםכיצוייןכןחולים.ביקורהחוליםבביתתשי״גבאלול
,20מספרקבר,3שורהג',חלקהאובגוש,7/9/53תשי״ג,באלולכ״ז המנוחות.הרהעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרבשאריושרהשלמהבןאבשלוםכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודשים.ארבעהבןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית5/9/53

המנוחותהרהעלמיןבביתבירושלים7/9/53ביוםלקבורההובאאבשלום
.3שורהי,גבגוש

אךלוועדה,שדווחכפיבאבשלוםולאובמותובלידתוכשלוםנרשםהנעדר ודאי.הואוהזיהויבאבשלוםשמדוברספקאין
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

^_
קובלדליהקדמיז^ו^טןדימ'(יעקב

ועדהחברתהוועדהו"רי

.051169084אבשלוםשלת.ז.מספר
העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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צייאדהומורגנהויקטורבתרחלהנדון:
149/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאמהצייאדה,מורגנהגבישלבכתבעדותפיעל
ליד(.בית)לידעםבשבותושוכנה1950בשנתמטוניסארצה

לאחרעם.בשבותארעיחוליםבביתואושפזהרחלחלתהשנהכבתבהיותה בנתניה.העלמיןבביתלקבורההובאהוכברנפטרהרחלכילאבנאמרחודש
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

נפטרהצייאדהומורגנהויקטורבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שנתיים.כבתבהיותהליד,ביתליולדותהחוליםבבית13/11/52ביום
אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה(
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
.051054476רחלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אקרח/אגרחומרים)שלום(סאלםבןשמואלהנדון:
151/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמואקרה,מריםגבישלעדותהפיעל
פרדסיה.במחנהושוכנה16/9/49ביוםמתימן

לביתהועברהלידהלאחר.1949שנתבסוףהמשפחהבצריףנולדשמואל
אימו.אותוהיניקהשםליד,פרדסיה-ביתשבמחנההתינוקות

כשבועייםשההשםדגון,בביתהחוליםלביתוהועברשמואלחלהחודשכעבור
החוליםלביתהופנהומשםלידפרדסיה-ביתשבמחנההתינוקותלביתוהוחזר
נמסרשםשבמחנה.הסוכנותלמשרדלהגיעלאםנמסרמהזמןכעבורשבמחנה.

בפרדסיה.ונקברנפטרבנהכילה

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאם

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

עולהבהלול-מינקובסקי:ועדתחוקרילפני26/3/67ביוםהאבשמסרבעדות בפרדסיההחוליםלביתלידביתפרדסיההתינוקותמביתהועברשמואלכי
חודשעדכחודששעברעדיוםכלאותוומניקההולכתהיתה"אסתרליד.בית אתלקחתיבמקוםהחוליםלביתהלכתיאנימתשמואלשבניליהודיעווחצי, הילדעםביחדאותיהעבירוומשםהחוליםביתבהנהלתלינתנואשרהילד
בנתניה".הילדאתלקבורמכוניתעם

החקירה:ממצאי

לפיהלוועדה,המשפחהשמסרה54596מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
והתגוררו16/9/49ביוםארצהעלוומשפחתואקרה"ומריםסלח"סלם
א'.לידביתהעוליםבבית
".31/3/50נפטר19/12/49ב-בןלו"נולדכי:צויןכן

המופנהיפווילדיםליולדותהחוליםמביתמחלהסיכוםהוועדהבידי.2 אקרח"צלחסלםבן"שמואללפיוליד,ביתהעוליםשבמחנההחוליםלבית עםכפג22/1/50ב-החוליםלביתנשלחחדי,1/22בן"הנ״ל
הבריאהילדהפה.דרךפניציליןנתנוהריאות,דלקתמצאנוברונכיטיס.

טובבמצבהחוליםביתאתעזבג."...2500עדג2.300מ-עלהמשקלו
".24/1/50ב-

לילדיםהחוליםבביתאשפוזעלומעקברישוםטופסהוועדהבידי.3
אקרהצאלחסלםבןשמואלכיעולהממנו,21/2/50מיוםלידבית

וביוםמאודירודתזונהמצבבמשקל,ירדחודשייםבןמפרדסיה
טוב".במצבהחוליםביתאת"עזב27/2/50

מיוםב'ותינוקותלילדיםהחוליםלביתלאשפוזהפניההוועדהבידי.4
במשקל".פעםעוד"שירדאקרהצאלחסלםבןשמואלעבור13/3/50
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שמואללפיוליד,ביתלילדיםהחוליםמביתמחלהגיליוןהוועדהבידי.5
"שכבז'מחנההתינוקותמביתהגיעפרדסיהילידאקדחצאלחסלםבן

ביתאתועזבדיסטרופיהבגלל27/2/50יוםעד21/2/50מיוםאצלנו
טוב".במצבהחולים

בריאותמחרחוריםסובלכשהואשמואלאושפז13/3/50ביוםכיצויןכן
כללמקבלואינוטוב,אוכלאינוהילד21/3"ביוםודיסטרופיה.

במשקל".

בןבהיותו,31/3/50ביוםנפטרשמואללפיומעקבגיליוןמצורףכן
חודשים.שלושה

אקדח"צאלחסלםבן"שמואללפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.6
ביוםד'ותינוקותלילדיםהחוליםבביתנפטרד'התינוקותמבית

חודשים.שלושהבןבהיותו31/3/50

דיסטרופיה.המוות:סיבת

סלםבן"שמואללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.7
החוליםבביתיום18כ-אושפזליו,ביתזיהעוליםממחנהאקדח"צאלח
חודשים.שלושהבןבהיותומדיסטרופיה,ונפטר

.31/3/50ביוםנעשההרישוםתאריךכיצויןכן

ממחנהאקרח/אגרחצאלחסלםשמואללפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.8
ה'מחנהלילדיםהחוליםבבית31/3/50ביוםנפטרלידביתזיהעולים

חודשים.שלושהכבןבהיותוליד,בית

בן"שמואללפיהנתניה,קדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.9
בןבשכונת(24/3/50)תש״יניסןו'ביוםלקבורההובאאקרח"שלום
.33מסיקבר,1שורהאי,אזוראי,חלקהציון

הוועדה:מסקנות

אקרח/אגרחומרים)שלום(סאלםבןשמואלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותוליד,ביתה'מחנהלילדיםהחוליםבבית31/3/50ביוםנפטר
חודשים.שלושה

קבר,1שורהא',אזורא',חלקהציוןבןבשכונתלקבורההובאשמואל
.33מספר

קדישאחברהרישומי.31/3/50ביוםנפטרשמואלכיספקלוועדהאין
אחרים.לנפטריםהאמורבכלגםזולתקופהנכוניםאינםבנתניה
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י(לף)מיאלומימון,דוד
ועדהחבר

שמואל.שלת.ז.
.030697411מרים

המשפחה.

^שופטת)דימ'(קובל,דליהי(
ועדהחברת

הוועדהבידיאין-הרישום
האםשלת.ז.מספר

בצערמשתתפתהוועדה

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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מקמלולייטוגיאברהםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
152/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוק,אבימקמל,אברהםמרשלעדותופיעל
שבע.בארבמעברתושוכנה1951מרץבחודש

באוגוסטלהיריונה.הרביעיבחודשהאםהייתהארצה,המשפחהעלייתעם
הלידהבמהלךשבע.בבארהדסההחוליםבביתבןהאםילדההשנה,באותה
ידיעללאםנאמרמשהתעוררהמת.נולדהתינוקכינאמרולאבהאםהורדמה
ילדים.עודללדתתוכלהיאצעירהשהיאמשוםאךנפטרבנהכירופא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עלומקמלוגיולייטאברהםכיעולהממנורישום,שאלוןאיתרההוועדה.1
.24/3/51ביוםמעיראקארצה

לפיובחיפה,רמב״םהחוליםביתשליולדתכרטיסאיתרההוועדה.2 ביום)שנייה(לידהלצורךאושפזהדרומית,מטירהמקמל""גולייט
ספונטנית.ראשונהלידהקודם,היריוןלההיהוכי20/6/52

השוניםהחוליםבתישלבארכיוניםמקיפותבדיקותערכוהוועדהחוקרי.3
גורלעללהצביעהיכולממצאכללאתרהצליחולאאךלרשותם,העומדים

אבד.שבעבארהדסההחוליםביתארכיוןבנם.

הוועדה:מסלנות
וגולייטאברהםשלבנםגורלעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

מקמל.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

ך־(,
שופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

התינוק.שלת.ז.
.048914816מקמלאברהם

.048914824מקמלולייט

הוועדהבידיאין-הרישום
האבשלת.ז.מספר
גהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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מנטיןושרינהיצחקבןשלוםהנדון:
153/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמומנטין,שרינהגבישלעדותהפיעל
השרון.רמתבמעברתושוכנה,1949בשנתמטריפולי

וחציחודשייםבןבהיותוסרפנד.החוליםבבית22/9/50ביוםנולדשלום
היניקהושםדגיאני-יפו.החוליםלביתרופאידיעלוהופנהשלוםהצטנן
שבועיים.במשךעודאמואותו

שקיבללאחרנפטרשלוםכילהנמסרהחוליםלביתבהגיעהשבועייםלאחר
מתאים.לאדםעירוי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

.1964בשנתנפטרשלוםלפיוהפנים,ממשרדמסמךלדבריהםקיבלההמשפחה
שללשמובסמוךכיעולהממנואביב,תלקדישאמחברהמסמךקיבלובנוסף
שרינה.במקוםכמריםאמושםנרשםשלום

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
התגוררהוהמשפחה15/7/49ביוםמשפחתועםארצהעלהמנטיןיצחק

השרון.רמתבמעברת

יצחקבן"שלוםכיעולההפנים,משרדשלהתושביםמרשםמתוךנוסףמדף
בישראל.,22/9/50ביוםנולדמנטין"וסבינה

כיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בטבתי״טביוםנפטרהשרוןרמתמעברממחנהמונטנה"יצחקבן"שלום
חודשייםבןבהיותויפו,ליולדותהחוליםבבית,28/12/50תשי״א,
וחצי.
ריאות.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

בןבהיותונפטרמונטנה""שלוםלפיונתיחות,יומןאיתרההוועדה.3 גופתו.נותחה28/12/50וביוםוחציחודשיים

מנטינה""שלוםכיעולהממנוגופה,נתיחתעלפרטוקולאיתרההוועדה.4
בפגיעהמלוויםבמעייםדימומיםריאות,ומדלקתמזיהוםכתוצאהנפטר
ברגליים.בצקתוכןבכבד

"שלוםלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
י״טביוםונקברוחציחודשייםבןבהיותונפטרמונטינה"יצחקבן

,3אדור,4גוששאולקרייתהעלמיןבבית,28/12/50תשי״א,בטבת
.11מספרקבר,8שורה,1א'חלקה
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרמנטיןושריגהיצחקבןשלוםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבןבהיותו)דגיאני(,יפוליולדותהממשלתיהחוליםבבית28/12/50 וחצי.חודשיים

,3אזור,4גוששאולקרייתהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאשלום
.11מספרקבר,8שורה,1א'חלקה

איןמונטינה(מנטינה,)מונטנה,מנטיןהשםשעברהשוניםהגלגוליםאףעל
בזיהוי.ספק

הפטירה.מועדלענייןהקובעיםהםאיתרהשהוועדההמסמכיםשרשרת
הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
--4־*--המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

.05026680שלוםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יחזקאלועזיזהנעיםבןאריההנדון:
154/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בארץאריהנולדהתינוק,שלאמויחזקאלעזיזהגברתשלעדותהפיעל טבריה.במעברתהתגוררהשהמשפחהבעת15/11/53ביום

המעברהרופאובהוראתוהקאותמשיעולאריהסבלשנהחציבןבהיותו
בטבריה.שויצרהחוליםלביתנשלח

נפטר.שבנםחלבבטיפתלהםנאמרכןאחרימיםמספר

אריה.שלהקבורהלסידורלדאוגהחוליםלביתהסבאנשלחלמחרת

ופנקסהלידהתעודתאתלהחזירהתבקשההמשפחהשבועותכשלושהלאחר נדרשומהלשםמבינההיאאיןכיבעדותהמסרההאםאריה.שלהחיסונים
נפטר.בנהאםהנ״להמסמכים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

)מסיהפניםמשרדשלתושביםמרשםספרמתוךגיליוןאיתרההוועדה.1
ביוםנולדיחזקאלועזיזהנעיםבןאריההתינוקלפיו(,178703

בטבריה.הסקוטיהחוליםבבית15/11/53

נעיםבןאריההתינוקכינכתבהוועדה,שאיתרהמקוריתפטירהבהודעת.2
16/4/54ביוםדוד()ביתבטבריהשויצרהחוליםבביתנפטריחזקאל
לב.ומחלתהסימפונות,שלריאותמדלקתכתוצאה

כירשוםהוועדה,שאיתרהטבריההבריאותמשרדשלפטירותבפנקס.3
החוליםבבית16/4/54ביוםנפטריחזקאלנעיםבןאריההתינוק

חודשים.חמישהבןבהיותו)שויצר(דודבית

הוועדה:מסקנות

יחזקאלועזיזהנעיםבןאריההתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
)ביתשויצרהחוליםבביתחודשיםחמישהבןבהיותו16/4/54ביוםנפטר
לב.ומחלתהסימפונותשלריאותמדלקתכתוצאהבטבריהדוד(

אותר.לאקבורתומקום

בביתטבריה.קדישאחברהשלהקבורהמספריחלקרקנמצאוכינצין
מקוםאחרלהתחקותקשהולכןרישום,ללארבותחלקותישבטבריההקברות
אריה.שלקבורתו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,
ועדהחברת

דליה
הוועדהו"רי

העתק:
אריה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.048865828יחזקאלעזיזההאםשלת.ז.מספר

1348



בנימיןועליזהמשהבתדינההנדון:
155/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהבנימין,עליזהגבישלעדותהפיעל
שבירושלים.בקעהבשכונתושוכנה,1948בשנתממרוקו

לביתדינהנלקחהרופאבהוראתבירושלים.1951שנתבמהלךנולדהדינה
חלב.בקבוקלהולהביאלאשפוזלהשאירהנתבקשההאםצדק.שעריהחולים

גופותראתהשםמתיםלחדרנשלחההאםנפטרה.שבתהלהנאמרלמחרתבהגיעה
בלבד.מבוגריםאנשיםשל

קבר.חלקתראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
,28/1/51תשי״א,בשבטכ״אביוםנולדהבנימיןועליזהמשהבתדינה שבירושלים.בבקעההתגוררהמשפחתהחולים.ביקורהחוליםבבית

דינהלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית,25/5/51תשי״א,באיירי״טביוםנפטרהירושליםמבקעהבנימין
חודשים.ארבעהבתבהיותהצדק,שעריהחולים

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

לפיהירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.3
בביתתשי״אבאיירי״טביוםנפטרהמבקעהבנימיןמשהבתדינההילדה
תשי״א,באיירכ״אביוםנקברהדינהכיצויןכןצדק.שעריהחולים
באדר.שיחיהעלמיןבבית,27/5/51

הוועדה:מסקנות

נפטרהבנימיןועליזהמשהבתדינהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כארבעהבתבהיותהצדקשעריהחוליםבבית25/5/51ביוםילדיםמשיתוק
חודשים.

באדר.שיחיהעלמיןבבית27/5/51ביוםלקבורההובאהדינה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד^ופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.050322619דינהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ערמיוברכהיוסףשלילדיהםוברוריהדניאלילדים:2הנדון:
156/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקות,אחותערמי,גילההגב'שלעדותהפיעל
בביתלהתגוררעברהמכןולאחרהעיןבראשתחילהשוכנה,1949בשנתמתימן
דגון.
זמןהרופא.אסףהחוליםבביתדניאלאתהמשפחהאםילדההחמישיםבשנות
כילהוריםנאמרמהזמןוכעבורבאינקובטורדניאלהושםלידתו,לאחרקצר

נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קצרזמןהרופא.אסףהחוליםבביתברוריהאתהמשפחהאםילדהזמן,לאחר
כילהוריםנאמרזמןוכעבורבאינקובטורברוריההושמהלידתה,לאחר

נפטרה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

13נולדוהמשפחהלאםערמי,גילההגב'שלעדותהפיעלכייצוין, היותםבשללכךבסמוךאוהלידהכדיתוךשבעהנפטרומתוכםילדים,
פגים.
דניאל:לגביהחקירהממצאי

"ברכה"האםכיעולהממנוהפנים,משרדשלרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
א'אבןבדירהתגוררה1950יונימחודשהחל.18/9/49ביוםארצהעלתה דגון.בביתלהתגוררעברה23/9/53וביום

בןדניאלכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2 ביוםנולדירושלים,פרוזדור35מסיביתממחסיהערמיוברכהיוסף
בירושלים.החוליםבבית29/7/53תשי״גבאבי״ז

"דניאלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
נפטר,29/7/53ילידירושליםפרוזדורא'אבןמדירערמי"יוסףבן יום.20בןבהיותוירושלים,הדסההחוליםבבית20/8/53ביום

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ק״ג.1,500במשקלפגהיהכיצויןכן

דניאל:לגביהוועדהמסקנות

נפטרערמי,וברכהיוסףבןדניאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הדסההחוליםבבית20/8/53ביוםבשלותוחוסרריאותמדלקתכתוצאה ק״ג.1.5שלובמשקלשבועותשלושהבןבהיותוירושלים,
קבורתו.מקוםרישוםללאנקברנפלבהיותו
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ברוריה:לגביהחכירהממצאי

ברכההאם:כיעולהממנוהפנים,משרדשלרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
בדירהמשפחההתגוררה1950יונימחודשהחל.18/9/49ביוםארצהעלתה
.דגוןבביתלהתגוררעברה23/9/53וביוםא'אבן

לשניהמתייחסיםתיקיםשניאביבתלויצ״ובארכיוןאיתרההוועדה.2
נולדהיוסףברכהבתערמי"תינוקתנרשם:בראשוןנקבה.ממיןתינוקות

16/5/55הואהמצויןהלידהתאריךהחולים".לביתבדרךבאמבולנסכפג
מ״סרפנד".נשלחהכינרשםכן.18/5/55הפטירהותאריך

נולדהדגון,מביתוברכה"יוסףבתתינוקת"ערמיכינרשם:השניבתיק
כיצויןכןפג.מהיותהכתוצאה13/8/56ביוםונפטרה3/8/56ביום

צריפין".החוליםמ״ביתנשלחה
עולהממנואביב,תלויצ״והמוסדשלחוליםקבלתשאלוןאיתרההוועדה.3

נרשם:כן.3/8/56׳ביוםנולדהדגון,מביתערמיויוסףברכהשלבתכי
פגיםכמה(1,700)במשקלפגילדההאםבארץ...שנים7מתימן"המשפחה

הלידה".אחרינפטרוילדהשהאם

הרופאטצנראיד״רשכתב19/6/55מיוםרפואיאישוראיתרההוועדה.4
"התינוקתנכתב:בוהבריאותלמשרדאביבתלויצ״ומוסדשלהראשי
בדרךבאמבולנסנולדה)היאגרם1680במשקלפג16/5/55ב-נולדהערמי
עשתהגרם.1450במשקל18/5/55ביוםלמוסדנונכנסההחולים(לבית
קבלהמהתחלהבנשימה...הפרעותנורמלית...בלתיילדהשלרושם

גרם.1750עדבמשקלעלתהחמצן...
נפטרה".מלאכותיתונשימהחמצןלמרות..לנשוםהפסיקה17/6/55ב-

ראשירופאטצנרד״רשכתב21/1/57מיוםמכתבאיתרההוועדה.5
מןיוצאבאופןלזוזודומותהיההילדות2"נרשם:בוהבריאותלמשרד
שלרושםעשוהראשוןמהרגעשתיהןמאוד,כההעורהיהלשתיהןהכלל,

כשהיוגםמשתיהןמאוד.מעטרקבמשקלועלורעאכלו0781809111/1
עשושתיהןהמטפלות.לכלמאודמורגששהיהומסוייםרעריחנדףנקיים
נורמלי".בלתירושם
שתישלפטירתןדברמצויןהרופאשלאבחנותיואתהמפרטזהבמכתב

הילדות.

ברוריה:לגביהוועדהמסקנות

השניםבמהלךילדההמשפחהאםכיגבוההבסבירותעולהלעילהמידעמן
אביבתלבויצ״ולידתןלאחרקצרזמןשנפטרופגותשתי1956-1955

נפטרהאחתתינוקתנמוך.במשקלפגותמהיותןהנובעיםמסיבוכיםכתוצאה
.13/8/56ב-והשנייה19/6/55ביום

אךברוריה,היאהפגותשתימביןמיבוודאותלקבועיכולההוועדהאין
ברוריה.אכןהיאמהןאחתכיסבירותשלגבוההברמהלקבועניתן
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
חברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
ערמי.וברוריהדניאלשלת.ז.מספריהוועדהבידיאין

.3060587ערמייוסףהאבשלת.ז.מספר

.3060588ערמיברכההאםשלת.ז.מספר
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לוי)מאעזר(ומזלאגברהבתסעידההנדון:
157/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוקת,אם)מאעזר(,מזלגבישלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחהחודשים.תשעהבתשהיתהסעידהעםיחד1951בשנת

לרחובות.הסמוךזרנוגה

אותהלקחהוהאםוהקאותבשילשוליםסעידהחלתההעלייהלאחרחודשיים להמשךהחוליםבביתנשארהסעידההרופא(.)אסףצריפיןהחוליםלבית למחנה.חזרהוהאםטיפול

סעידהכילאבואמרלמשפחהחוליםקופתפקידהגיעמכןלאחרמספרימים
נמסרושםהחוליםלביתהמכתבעםניגשוההוריםמכתב.לומסרוכןנפטרה

סעידהשלגופתהאתלראותביקשוההוריםלמעידה.השייכיםעגיליםלהם
הודעה.כךעלשיקבלולהםונאמרהקברחלקתאתוכן

בביתלקבורההובאהסעידהכינרשםובומכתבקיבלומכןלאחרכחודשיים
שלושהלהםהראהוהקברןהעלמיןלביתניגשוההוריםיעקב.בבארהעלמין
סעידה.שלקברההואמהםאיזהבוודאותלהצביעידעלאאךקברים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.1 ביוםונפטרה25/5/52ביוםאושפזהמזרנוגהלויסעידהכיעולהממנו
26/5/52.

לפיה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.2
אסףהחוליםבבית26/5/52ביוםנפטרהא'זרנוגהממעברתלויסעידה
שנה.בתבהיותה)צריפין(,הרופא

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בסיוןב'ביוםנפטרהא'זרנוגהממעברתלויאנגברהבתסעידיה
הרופא(.)אסףצריפיןהממשלתיהחוליםבבית26/5/52

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

)אסףצריפיןהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהיומןאיתרההוועדה.4
.12:00בשעה26/5/52ביוםנותחהלויסעידהשלגופתהלפיוהרופא(,
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הוועדה:מסקנות

לוי)מאעזר(ומזלאגברהבתסעידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הרופא,אסףצריפיןהחוליםבבית26/5/52ביוםמעייםמדלקתנפטרה
שנה.בתבהיותה

הקבריםעלפרטיםציוןללאילדיםחלקתקיימתיעקבבבארהעלמיןבבית
אותר.לאסעידהשלקבורתהמקוםכןועלמסודר,רישוםוללא

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

(1־£״ ____
אלוף)מיל'(מימון,דודקזופט^)דימ'(קובל,דליה

ועדהחבר ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

סעידה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין
.7386951לויאגברההאבשלת.ז.מספר

.7386952לוימזלהאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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נגרונעמה)שלום(סליםבת)יונה(חממההנדון:
160/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהמסורי,יהודיתגבישלעדותהפיעל
העיןבראשלהתגוררעברההמשפחהחממה.עםיחד1949בשנתמתימןארצה

החוליםלביתחודשיםושמונהשנהכבתשהיתהחממהנלקחהלארץבהגיעם
לבקרהההוריםכשבאומכןלאחרמהזמןבטוב.חשהשלאמשוםתקווהבפתח
נפטרה.חממהכיהמחנהברמקולהודיעובנוסףנפטרה.חממהכילהםנמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
כבתהייתהחממהכיהאבציין

אביב.תלבאזור
בהלול-מינקובסקילוועדתשנמסרהבעדותו

תינוקותבביתלאשפוזכשנשלחהוחצישנה

החקירה:ממצאי

נגיארונעמהיוסףסלםלפיה(,63613)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
.2/10/49ביוםילדיהםעםארצהעלו

נגרחממהלפיוביפו,הממשלתיהחוליםמביתחולהגיליוןהוועדהבידי.2
וחצי.שנהבתבהיותה26/10/49ביוםאושפזההעיןראשהעוליםממחנה

בחשוןדיביוםנפטרהטוקסית"מאדגרועכלליבמצב"ילדהנרשם:כן
וחצי.שנהבתבהיותהיפוהממשלתיהחוליםבבית27/10/49תש״י
ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת

סלם־נגרחממהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.3
לקבורהוהובאהוחצישנהבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנה ,1אזורילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבביתתש״י,חשוןד'ביום .2מספרקבר,9שורה

הוועדה:מסקנות

נגרונעמה)שלום(סליםבת)יונה(חממהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנהבתבהיותה)דגיאני(יפוהממשלתיהחוליםבבית27/10/49ביוםנפטרה לארץ.המשפחהעלייתלאחרימים25וזאתוחצי,

ילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאהחממה
.2מספרקבר,9שורה,1אזור
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשזת!ט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.4136148חממהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חאלהנדרהיעקבבתנעמההנדון:
161/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בתימן.נעמהנולדההתינוקת,שלאחותהחן,נעמהגבישלעדותהפיעל
במחנההתגוררההמשפחהוחצי.שנהעדשנהכבתנעמההייתהלארץבהגיעה

י.גהעיןראש

נעמהאי.שבמחנההדסההחוליםלביתלקחתהלהוריהוהוצעברעחשהנעמה
אותהראתהזותקופהובמשךיום־יומיים,במשךהדסההחוליםבביתשהתה

חלון.דרךרקחן,נעמיהגב'אחותה,
גי.מחנההעיןשבראשהתינוקותלביתהועברהשנעמהלהנמסרלבקרהכשבאה

לבקרה.הלכוובתההאם

נפטרה.שנעמהלהונמסרלהיכנסהורשתהלאלמקוםהאםכשבאהשבועלאחר
פטירתה.אתהמאשריםמסמכיםכלקיבלולאההורים

חדלהנעמהכיעולהממנוהפנים,ממשרדמסמךהמשפחהקיבלה1963בשנת המדינה.תושבתלהיות

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החכירה:ממצאי

סלםיעקבכיעולהממנוהיהודית,הסוכנותשלכרטיסאיתרההוועדה.1
כן.29/5/50ביוםמתימןארצהעלוחלה,ונדרהבוניהנשותיוושתי ונפטרהלארץבהגיעהחודשיםשמונהבתהייתהנעמההתינוקתכיצוין .6/12/50ביום

בתנעמההתינוקתלפיוד',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ביוםונפטרהלארץ,בהגיעהחודשיםשמונהבתהייתהונדרהסאלםיעקב

6/12/50.

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 .1949שנתבמהלךנולדההעיןמראשחלהסלםיעקבבתנעמההתינוקתכי

העין.בראש6/12/50תשי״א,בכסלוכ״זביוםנפטרההיאכיצויןכן
בכסלוכ״זמיוםהעיןראשהעוליםמביתלקבורההפניהאיתרההוועדה.4

אתלהסדירבקשהובותקווה,פתחקדישאחברהעבור,6/12/50תשי״א,
השנתיים.בתחלאסלםיעקבבתנעמהשלקבורתה

כיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
תשי״א,בכסלוכ״זביוםנפטרההעיןמראשחלהיוסףבתנעמההתינוקת
בחלקת,7/12/50תשי״א,בכסלוכ״חביוםלמחרתונקברה,6/12/50 .5מסיקברכ״ג,שורהב',ילדים

חלה.סאלםליוסףחלהסלםמיעקבהאבשםשובשזהברישום

ממסקנותלשנותכדיזהבשיבושאיןהמזהיםהפרטיםריבוילאור
הוועדה.
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הוועדה:מסקנות

נפטרהונאדרהיעקבבתנעמההתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
העין.בראש6/12/50ביום

ילדותחלקתסגולההעלמיןבבית7/12/50ביוםלמחרתלקבורההובאהנעמה
.5מסיקברכ״ג,שורהב',

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהקדמי,'שופט)דימ'(יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.04295062-6נעמהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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פיליואולגהגיסיםבתפרטי(שם)ללאהנדון:
162/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהפילי,ניסיםמרשלעדותופיעל ביפו.ושוכנה,1948בשנתמבולגריה
אותההיניקההאם)יפו(.דגיאניהחוליםבבית31/5/52ביוםנולדהבתם
נפטרה.בתהכילהנמסרלמחרתלידתה.לאחראחתפעם

לאההוריםנפטרה.בתםכיאשתולומסרההחוליםלביתלמחרתהאבבהגיע
קבר.חלקתאוגופהראו

קודמות.לוועדותנמסרהלאתלונה

החקירה:ממצאי

פיליאולגהכיעולהממנוהמשפחה,שמסרהלידהמספרקטעהוועדהבידי.1
דגיאני.החוליםבבית31/5/52ביוםבתהאתילדה

ניסיםשלבתםלפיויפו,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית31/5/52תשי״ב,בסיוןז'ביוםנולדהפוליואולגה
יפו.וילדיםליולדות

אולגהשלבתלפיויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 בבית,2/6/52תשי״ב,בסיוןט'ביוםנפטרהמיפובמקור()כךדולי
ימים.שלושהבתבהיותהיפו,וילדיםליולדותהחולים

כיעולהממנוהרופא,אסףהחוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.4 ביוםנותחהגופתהימים.שלושהבתבהיותהנפטרהבת"אולגק"פילי
3/6/52.

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהפיליואולגהניסיםשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.שלושהבתבהיותהדגיאני,החוליםבבית2/6/52
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

1361



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

פטת)דימ'(
ועדה

קובלדליה
חברת

דימ'( קדמייעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
התינוקת.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.458158-8ניסיםהאבשלת.ז.מספר
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אסלמןיה(י)גגועדנהמשהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
163/97מספרתיק

התלונה:פרטי

אפרילבחודשנישאההתינוק,שלאמואסלמן,עדנהגבישלעדותהפיעל
התקווה.לשכונתעברוומשםבמגדיאלבתחילההתגוררההמשפחה.1953

ארבעהבמשךבתל-אביב.הקריההיולדותבבית27/12/54ביוםנולדבנם
הובאלאשחרורושלפניביוםביום.פעמיםשלושאמואותוהיניקהימים
ונפטר.חלהבנהכילהנמסרהאםשעשתהבירורלאחרלהנקה.בנה

כילונמסרלדרישתובמענהבנו.גופתאתלראותהחוליםלביתהגיעבעלה
מסמךכלקיבלוולאקברחלקתראולאההוריםלקבורה.הובאכברבנו

פטירתו.אתהמאשר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

שלכנםלפיואביב,תלהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
הדסה.החוליםבבית27/2/55ביוםנולדאסלמןועדנהמשה

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 ונפטר27/2/55ביוםנולדהתקווהמשכונתאפלמן"עדנהשל"תינוק אביב.תלהדסההחוליםבבית3/3/55ביום

במוח.דימוםהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטראסלמן)נגייה(ועדנהמשהשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן ימים.משבעהפחותבןבהיותוהדסה,החוליםבבית3/3/55ביום
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחבר ועדהחברתהוועדהו"רי

התינוקשלת.ז.הוועדהבידי
.4639621משההאבשלת.ז.

.7786193עדנההאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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חשאיויונהאהרוןבןבנימיןהנדון:
164/97מספרתיק

התלונה:פרטי

9/3/49ביוםבנימיןנולדהתינוק,שלאחותוקלר,עפרהשלעדותהפיעל
בנתניה.התגוררההמשפחהבארץ.
הוכרחווהוריוקיבהמקלקולבנימיןסבלחודשיםשמונהבןבהיותו
לקחתוההוריםהוזמנומהזמןלאחרמצבו.בשלירושליםלהדסהלהעבירו
נפטר.שבנימיןלהםנאמרלירושליםוכשהגיעו

פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאבנםגופתאתראולאההורים

קדמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

התינוקלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
חולים,ביקורהחוליםבבית17/1/50ביוםנפטרמנתניהחשאיבנימין
חודשים.תשעהבןבהיותו

נאמרבהירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.2 .19/3/49ביוםנולדחשאיבנימיןהתינוקכי

בחדרה.הוריוהתגוררוהקבורה,בהזמנתהכתובפיעל

לביתהמשפחה,מגורימקוםמנתניה,בנימיןהועברהעדויותפיעל
ידיעלנרשמההסתם,מןמכאן,לירושלים,הועברומשםבחדרההחולים
היא.ולא-מגוריםכמקוםחדרהקדישאחברה

חוליםביקורהחוליםלביתומשםויצ״והתינוקותלביתהועברבנימין
בביתתש״יבטבתכ״חביוםונקברחודשים,תשעהבןבהיותונפטר,שם

.11מסיקברי"ח,חלקהבאדרשיחיהעלמין

הוועדה:מסקנות

חשאיויונהאהרוןבןבנימיןהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.תשעהכןבהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית17/1/50ביוםנפטר

העלמיןבבית17/1/50ביוםהיינו,יוםבאותולקבורההובאבנימין
.11מסיקברי״ח,חלקהבאדרשיחי

המסקנותעלהמשפיעגורםהלידהתאריךברישוםבשונירואההוועדהאין
דלעיל.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

.00332240-1חשאיימין בגשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)נגר(בלםושושנהיוסףבתציונההנדון: 165/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהמשפחתהעלתההתינוקת,שלאחותהשרעבי,רבקהגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנתציונהעםיחדמתימן

לביתהמשפחהמאוהלשבועייםבתשהייתהציונה,נלקחהקצרזמןלאחר
שנה.חציבמשךולהיניקהלבקרההגיעההאםהתינוקות.

ציונהכיבמחוםאחותידיעללהנאמרהתינוקותלביתבהגיעההימיםבאחד
להנמסרהחוליםבביתלבקרהאמהכשהגיעההחולים.לביתונלקחהברעחשה נפטרה.ציונהכי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עיןממחנהחוליםלבתיהנשלחיםהחוליםבפנקסרישוםהוועדהבידי.1
החוליםבבית13/12ביוםאושפזהבלםאברהםיוסףציונהלפיושמר, עולהתעודתמספרצויןכןנפטרה.ושםחודש,בתבהיותהדגיאני,

57337.

מספר)דגיאני(יפוהממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
ב'מחנהשמרמעיןאברהם"יוסףבתציונה"בלםכיעולהממנו,2021

במצב"הילדהכיצויןכןחודש.בתבהיותה13/12/49ביוםאושפזה הרבה".משלשלתהילדה...ירודתזונתיבמצבקשהכללי

11:00בשעה16/12/49ביוםנפטרהציונהכינרשםהחולהבגיליון
בערב.

)צהלון(דגיאניהחוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוןדףהוועדהבידי.3
ממחנהאברהם"יוסףבתציונה"בלםכיעולהממנו(,2021/49)מספר
כןכמוחודש.בתבהיותה13/12/49ביוםאושפזהשמרעיןהעולים נפטרה.הילדהכיצוין

כרטיס)מספרדגיאנייפוהחוליםביתשלאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.4
13/12/49ביוםלאשפוזהתקבלהשמרמעיןבלםציונהלפיו(,2021חולה

מחלה.ימישלושההכולסך,16/12/49ביוםונפטרה

עולהממנואביב-יפו,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 כ״הביוםנפטרהשמרעיןב'ממחנהבלםאברהםיוסףבתציונהכי ימים.חודשבתבהיותה,16/12/49תש״י,בכסליו
רעלת.המוות:סיבת

יוסףבתציונהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
לקבורהוהובאהחודשבתבהיותהנפטרהשמרעיןב'ממחנהבלםאברהם .18מספרקבר,10שורה,1אזורילדיםבחלקתתש״יבכסלוכ״זביום
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהבלםושושנהיוסףבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לאחרקצרזמןחודש,בתבהיותה)דגיאני(,יפוהחוליםבבית16/12/49
לארץ.המשפחהבניעםעלייתה

אביבבתלשאולקרייתהעלמיןבבית18/12/49ביוםלקבורההובאהציונה

.18מספרקבר,10שורה,1באזור

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

£
שופטת)דקובל,דליה

ועדהחברת
קדמ^עוופט)דימ'יעקב

הוועדהיו״ר

העתק:
.4160240ציונה.שלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סאלםולולוהיחיאכןציוןהנדון:
166/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתהציון,שלדודתומשרקי,יונהגבישלעדותהפיעל
חודשים.חמישהבןבהיותוציוןעםיחד1949דצמברחודשבמהלךמתימן

שמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחה

באהוהאםשבמחנההתינוקותלביתציוןנשלחלמחנה,הגיעםלאחרמהזמן
האוכל.חדרתקרתמהתמוטטותהמשפחהאבינהרגמה,זמןכעבורלבקרו.

קצרזמןבמקום.אותומצאהלאאךציון,אתלבקרהאםהלכההאסוןלמחרת
איננו"."ציוןכיהמחנה,ומנהלאחיותלהמסרומכן,לאחר
קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאם

ציון.שלשמועלגיוסצולדבריהקיבלההמשפחה
לפי12/12/49ביוםארצהעלתההמשפחהכיקבעה,בהלול-מינקובסקיועדת
תעודתמספרכיומצאובדקוהממלכתיתהוועדהחוקרי.57052עולהתעודת
הארץילידומריםיעקבסלםיחיאבןציוןבשםלילדשייךהנ״להעולה
תימן.ילידשהואסאלם)מרגלית(ולולוהיחיאבןלציוןולא

אביכיהוברר.מינקובסקיבהלולועדתחוקרילפניהאםשמסרהבעדות
היום,ולמחרת3/2/50ביוםהאוכלחדרגגמקריסתכתוצאהנהרגהמשפחה
נפטר.ציוןכילאםנמסרהשבעהבמהלך,4/2/50ביוםדהיינו

חזרהשמר,עיןמחנהאתעזיבתהמיוםשניםארבעלאחרכיהאם,ציינהכן
הועברציוןכילהשמסרההאחותעםודיברהשבמקוםהתינוקותלבית

צפת(.)שלידלספסופה
החקירה:ממצאי

ילדים:מחלקתיעקבבארהחוליםביתשלאשפוזחשבונותאיתרההוועדה
ציוןשלאשפוזואתמצייןוהוא1950ינוארמחודשהינוהראשוןהחשבון
יום.14שללתקופהסלםיוסףיחיא

ציוןשלאשפוזואתמצייןוהוא1950פברוארמחודשהינוהשניהחשבון
הרצופיםהאשפוזימיכלשסךמכאןימים.שמונהשללתקופהסלםיוסףיחיא
.8/2/50ביוםשנסתיימויום22היושלו

בהלול-ועדתחוקריבפניהאםעדותעםאחדבקנהעולהזועובדה ,3/2/50ביוםנפטראשרבעלה,מותעל"השבעה"במהלךכימינקובסקי, נפטר.ציוןבנהכילהומסרבביתהמוכרלאאדםהופיע

1369



הוועדה:קנותמס

ולולוהיחיאבןציוןכיסבירותשלרבהבמידהעולהלעילהמידעמן
ליוםעד18.1.50מ-יעקבבארהחוליםבביתאושפזסאלם,)מרגלית(
נפטר.זהובמועד,8/2/50

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהפט)דימ'(1^קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

.419897סאלם ציוןשלת.ז.מספר-הרישום העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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חניהופורטונהגישהבןיעקבהנדון:
167/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוחניה,פורטונהגבישלעדותהפיעל בעכו.והתגוררה,1948בשנתמטוניס
בןבהיותו.27/1/49ביוםבחיפהמולדהכרמלהחוליםבביתנולדיעקב
רמב״ם.החוליםבביתואושפזמדימוםיעקבסבלחודשיםחמישה

הראוושםקירורלחדרהופנולבקשתםנפטר.יעקבכילהוריםנאמרלמחרת
מבוגר.אדםשלגופהלהם

פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בן"יעקבלפיוחיפה,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
הוריוכיצויןכןבחיפה.27/1/49ביוםנולדהניה"וטרוקיגישה

בעכו.התגוררו

חניהלפיו.יעקברמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
חודשים.חמישהבןבהיותו,21/6/49ביוםנפטרמעכו
דיזינטריה.המוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בןבהיותוהממשלתיהחוליםבבית21/6/49ביוםנפטרמעכוחניהיעקב

חודשים.חמישה

דיזינטריה.המוות:סיבת
ביוםנולדחניהגישהבןיעקבלפיהפטירה,תעודתאיתרההוועדה.4

רמב״םהחוליםבבית,21/6/49תשייט,בסיוןכ״דביוםונפטר27/1/49
בחיפה.

נפטרמעכוחוזה""יעקבלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5 חודשים.חמישהבןבהיותו,21/6/49תשייט,בסיוןכ״דביום
התינוקות.במקום,22/6/49תשייט,בסיוןכ״הביוםלקבורההובאיעקב
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הוועדה:מסקנות

נפטרחניהופורטונהגישהבןיעלבכיבוודאותעולההרבהמידעמן
חמישהבןבהיותובחיפה,רמב״םהחוליםבבית21/6/49ביוםמדיזנטריה
חודשים.

במקוםדודמחנההעלמיןבבית22/6/49ביוםלמחרתלקבורההובאיעקב
התינוקות.

זאתאףעלכיחניה'במקוםכחוזהיעקבשלמשפחתושםנרשםהקבורהביומן
אתשמעמידיםהאחריםהנתוניםשלהרבהמספרעלבהתבססודאיהינוהזיהוי כוודאי.זיהויו
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

\ה 2 אלוף)ממימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהקדמיך־שופטןדימ'(יעקב
ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיויר

.001748102יעקבשלזהותתעודתמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גיליאדדיוחביבולהמוכתרםבןפנחסהנדון:
168/97מספרתיק

התלונה:פרטי

פנחסנולדהתינוק,שלאחותוגיליארדיבנהיימרגברתשלעדותהפיעל שמונה.בקריית20/8/53ביום

הואכילמשפחהונאמררמב״ם,החוליםלביתפנחסנשלחשנהבןבהיותו
מאסטמה.סובל

מחיפהאדםאליהםהגיעמכןולאחרפנחס,אתהמשפחהביקרהשבועייםבמשך
ונקבר.נפטרבנםכילהםשסיפר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

סתירות:מספרעלהמעידיםלוועדהמסמכיםסיפקההמשפחה

,1953בנובמברנפטרפנחסכיעולההפניםמשרדשלממוחשבתפטירהמתעודת
ביוםנפטרפנחסכיעולהידניתפטירהבתעודתשנרשמונתוניםפיעלאך

12/11/54.

עד10/8/54ביוםאושפזפנחסכיעולהרמב״ם,החוליםמביתרפואימתיעוד .12/11/54ביוםנפטרפנחסכינרשםפטירהבתעודתבעוד,2/9/54ליום

מועדועדפנחסשלאשפוזומאזהחודשיםשניבמהלךקרהמהשאלהעולה
הפטירה.

רישוםכלהמשפחהבנימצאולאבחיפהקדישאבחברהשערכובביקורבנוסף
.1954שנתבמהלךפנחסשלקבורתועל

החקירה:ממצאי

לפיורישום,ובוחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
ביוםחודשים15בןבהיותונפטרגולארדי"חביבולהבן"פנחסהתינוק

מזיהום.כתוצאה12/11/54

ולהחביבבן"פנחסהתינוקכיעולהאיתרה,שהוועדהפטירהמתעודת.2
12/11/54תשט״ובחשוןט״זביוםרמב״םהחוליםבביתנפטרגולארדי"
חודשים.15בןבהיותו

התינוקשלשמולפיורמב״ם,החוליםמביתנתיחהיומןאיתרההוועדה.3
גילערד"."כפנחסנרשם

14/11/54ביוםנותחהפנחסשלגופתוכיהנתיחהביומןצויןבנוסף
שמדוברהרימעט,שובשפנחסשלשגילופיעלאףשנה.בןבהיותו
גיליארדי.הזוגבנישלבנםבתינוק,

התינוקלפיוהספרדית,קדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
15בןבהיותו15/11/54ביוםדודבמחנהנקברגיליארדיפינחס

חודשים.
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הוועדה:מסקגות

בןפנחסכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
12/11/54ביוםרמב״םהחוליםבביתנפטרגיליארדיוחביבולהמוכתרם
חודשים.15בןבהיותומזיהוםכתוצאה

היינומכן,לאחריוםנקברוהוא,14/11/54ביוםנותחהפנחסשלגופתו
דוד.מחנההעלמיןבבית15/11/54ביום

המשפחה:טענותלגבי

סופר.טעותנעשתההפניםמשרדשלממוחשבתפטירהבתעודת.1

התאריכיםביןרמב״םהחוליםבביתאושפזפנחסכיעולהמקורימתיעוד.2
.2/9/54עד10/8/54

ביוםשהיהלמותובסמוךנוספתפעםאושפזפנחסכילהניחסביר
12/11/54.

פנחס.שלקבורתומקוםעלתיעודאףמצאוהוועדהחברי.3

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,'־דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.05178493-2פנחסשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד
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צרום)זהרה(ושרהאליעזרבתציונההנדון:
170/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאמהצרום,)זהרה(שרהגבישלעדותהפיעל
עתלית.במחנהושוכנה,1949בשנתמתימןארצה

מכןלאחרקצרזמןהחולים.בביתציונהנולדהמכןלאחרוחציחודש
לביתהאםכשהגיעההימיםבאחדשבמחנה.התינוקותלביתציונההועברה

ולאהשתעלהחודשים,שלושהכבתשהייתהציונה,כילהנמסרהתינוקות
רמב״ם.החוליםלביתונשלחהבטובחשה

המשפחהעברהשבועותשלושהלאחרהשתפר.ומצבהציונהאתביקרההאם
אתמצאהלאהחוליםבביתהאםמביקוריבאחדשבירושלים.בתלפיותלהתגורר ומאזצפתבויצ״ולהבראהנשלחהשבתהלהנאמרבירורולאחרבמיטתהציונה

בגורלה.עלהמהנודעלא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

בביתהאחרוןבביקורהכיהאםציינהבהלול-מינקובסקיועדתבפניבעדותה
נפטרהשהיאאוצפתבויצ״ולהבראהנשלחהשבתהלהנאמררמב״םהחולים הגיעה.לפנישבועיים

החקירה:ממצאי

ארצהעלוצרום"וזהירהרדאה"עזרלפיהעולה,תעודתהוועדהבידי.1 מקוםעתליתהעוליםבביתנולדהציונהכיצויןכן.18/8/49ביום משפחתה.מגורי

העוליםמביתרדא"עזר"ציונהלפיומחלה,סיכוםגיליוןהוועדהבידי.2
חזקההקאהבגללחודשיםשלושהבתבהיותה7/12/49ביוםאושפזהעתלית
זובעצמהשנמשךחזק"שלשולהיההחוליםבביתגםמשקל.והפסד חרחורים".הימניתהריאהבסיסומעלכשבועיים,

מאשפוז.ציונהשוחררה,5/3/50וביוםעלהמשקלהמהטיפולכתוצאה

צפת,לויצ״ו5/3/50מיוםלעולההרפואימהשרותהפניההוועדהבידי.3
במחנהשנולדהחודשיםחמישהבתרדא"עזר"ציונהאתלקבלבקשהובה

עיכולהפרעתלה"היתהכיצויןכןויצ״ו".התינוקותלביתעתלית
נוספת".להבראה..,.זקוקהגרם3,700הגיעוהמשקלקשה...

"ציונהלפיוצפת,ויצ״והתינוקותמביתאשפוזחשבונותאיתרההוועדה.4
ימים.26הכולסך31/3/50ליוםעד5/3/50מיוםאושפזהרדא"עזר

נפטרה.בויום13/4/50ליוםעדאפרילבחודשגםנמשךאשפוזה
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רדא""ציונהלפיו,צפתויצ״ושלהבראהביתמפנקסהעתקהוועדהבידי.5
עללאישפוזונשלחה1949נובמברבחודשנולדהתלפיותהעוליםמבית
.13/4/50ליוםעד5/3/50מיוםחיפהלעולה(רפואי)שרותהשר״לידי

רדא"עזר"ציונהכיעולהויצ״וההבראהביתפנקסשלנוסףמהעתק
3,700שלבמשקלהגיעהציונהכיצויןכןקשה.עיכולמהפרעתסבלה
בחיפה.הממשלתיהחוליםמביתק״ג

עזר"ציונהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
ונפטרהצפתויצ״והתינוקותמביתהובאהעתליתהעוליםמביתרדא"
חודשים.שישהבתבהיותה,13/4/50ביום

אוזניים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת
"ציונהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7

בחיפה13/4/50ביוםנפטרהצפתויצ״והתינוקותמביתרדא"עזר
חודשים.שישהבתבהיותה

אוזניים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת
העוליםמביתרדא"עזר"צואנהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.8

והובאהריאותמדלקתכתוצאהחודשים,שישהבתבהיותהנפטרהעתלית
בחיפה.לקבורה

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.9
חודשיםשישהבתבהיותהנפטרהעתליתהעוליםמביתציונה"רטא"עזר

התינוקות.בחלקת,14/4/50תש״י,בניסןכ״זביוםלקבורהוהובאה

הוועדה:מסקנות

צרום,)זהרה(ושרהאליעזרבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבתבהיותה,13/4/50ביוםונפטרהרמב״םהחוליםלביתצפתמויצ״והובאה
אוזניים.ודלקתריאותמדלקתחודשים,שישה
דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת14/4/50ביוםלקבורההובאהציונה

וזאתודאיהואשהזיהויהריציונה,שלהמלאבשמההחלקיהשיבושאףעל
מגוריה.ומקוםאמהשםאביה,שםעםבהצלבה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.01054937-6ציונהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ומהנוסלימה יעקב-חיבן)פואד(נגיאחהנדון:
171/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מעיראקארצההמשפחהעלתההתינוק,אחנומה,נורימרשלעדותופיעל
שוכנההמשפחהחודשים.שישהכבןשהיהנגיאחעםיחד1951שנתבמהלך
סבא.כפרלמעברתהועברהומשםעתליתבמחנהתחילה

חוליםלקופתונלקחברענגיאחחשלארץ,המשפחהעלייתלאחרכשבועיים
בביתללילההושארנגיאחמאיר.החוליםלביתהופנהומשםסבאשבכפר
למחרת.ולבקרולשובנאמרולאםהחולים

האבנפטר.כילהונאמרבמיטתונגיאחאתמצאהלאהיוםלמחרתהאםכששבה
כברנגיאחכילונאמרובהגיעובנוגופתאתלראותהחוליםלביתהלך
לקבורה.הובא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ממנההמשפחה,מסרהאותהעיראקממשלתשלמעברתעודתהוועדהבידי.1
ילדיהם.שמונתעםארצהעלודאוד"וסלימהדאודחי"יעקובכיעולה

כ״פואד".בתעודההצעירהבןשלשמוצויןכן

העיןראשהחוליםלביתסבאכפרממעברתהפניהמכתבאיתרההוועדה.2
בןפואד""זומההתינוקאתלאשפוזלקבלב?ןשהובו,8/5/51מיום

והקאות.משילשוליםשבועייםזההסובלחודשים,השבעה

פואדלפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלחולהכרטיסאיתרההוועדה.3
לאשפוזהתקבל,7/4/51ביוםארצהעלהסבאמכפרומהנחייעקבבן

חודשים.תשעהבןבהיותו,12/5/51ביוםונפטר9/5/51ביום

ממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלרפואיגיליוןאיתרההוועדה.4
התקבלסבאמכפרחודשיםתשעהבןנומהחייעקבבן"פואד"כיעולה
ודלקתחזקיםמשילשוליםסובלכשהוא9/5/51ביוםהחוליםלבית

וקשייםחרחוריםלהופיעוהחלומצבוהידרדראשפוזובמהלךאוזניים.
נפטר.והואבנשימה,

"פואדכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
ו'ביוםנפטרסבא,מכפר,1950נובמברילידחי",יעקבבןנרמה
העין.ראשהדסההחוליםבבית,12/5/51תשי״א,באייר
ריאות.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

בן"פואד"כיעולהממנההמשפחה,שמסרהפטירהתעודתהוועדהבידי.6
הדסההחוליםבבית12/5/51תשי״אבאיירויביוםנפטרנומהחייעקב
ריאות.ודלקתמרעלתכתוצאההעיןראש
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ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
ו'ביוםנפטרסבאמכפרשנהבןחי"יעקבבןפואדגומה"ילדכיעולה
ג'ביוםונקברהעיןראשהדסההחוליםבבית,12/5/51תשי״א,באייר

.18מספרקברכ',שורהב',ילדיםבחלקת,15/5/51באייר,ט'

הועדה:מסקנות

גומהוסלימהיעקב-חיבן)פואד(נגיאחכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
העין,ראשהדסההחוליםבבית12/5/51ביוםריאותודלקתמרעלתנפטר

לארץ.המשפחהעלייתלאחרכחודשוזאתחודשיםשישהכבןבהיותו

ילדיםחלקתסגולההעלמיןבבית15/5/51ביוםלקבורההובא)פואד(גג'אח
.18מספרקברכ',שורהד',

עלגםכפואד.בבניםהצעירשלשמומצויןהמשפחהשמסרההמעברבתעודת
אחריפואדנרשםואכןסאלחהאחאחריבא)פואד(נגיאחנוריהאחעדותפי

סאלח.האח

מדובראכןכילקבועניתןוהגילהכתובתההורים,שמותעםבהצלבהגם פואד.הואבנגיאח,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

רצוף.זהותמספרפיעל
048928014)ז״ל(חייעקבהאבשלת.ז.מספר
.048928022)ז״ל(סלימההאםשלת.ז.מספר
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פנחסורחלדודבןשמעוןהנדון:
172/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלגיסוורדי,שלוםמרשלעדותופיעל
המשפחהחודשים.עשרהבןשהיהשמעוןעםיחד,20/9/49ביוםמתימן

אי.העיןראשבמחנההתגוררה

שלושהאותו.ביקרהוהאםשבמחנההתינוקותלביתשמעוןנשלחהגיעםעם
התינוקותלביתלהיכנסהאםהורשתהלאהשנהראשבערבמכןלאחרימים
נפטר.שמעוןכילהונמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הוריולפיההמשפחה,שמסרה53167מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בןהיהשמעוןכיצויןכן.20/9/49ביוםארצהעלושמעוןשלואחיו
.23/9/49ביוםנפטרוכיבהגיעושנה

תעודתמספרצויןובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
פנחסורחלמעודהדודכיצויןכן.371כרטיסומספר53167עולה
בהגיעושנהבןהיהושמעון,20/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושני
ונפטר.לארץ

לפיו,371כרטיסמספרראש'העיןמחנהשלתמותהיומןאיתרההוועדה.3
ביוםונפטר20/9/49ביוםאושפזהשנהבןפנחסמעודהדודשמעון

23/9/49.

מספרצויןבוהעיןראשמחנהשלנוסףתמותהיומןאיתרההוועדה.4
,23/9/49ביוםנפטרפנחסמעודהדודשמעוןכיעולהממנו,371כרטיס שנה.בןבהיותו

לפיותקווה,בפתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
כ״טביוםונקברנפטרהעיןראשממחנהתמני(")ילדדודבן"שמעון
.20מספרקברבי,ילדיםבחלקתשנה,בןבהיותו,23/9/49תשייטבאלול

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרפנחסורחלדודבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לארץ.עלייתולאחרימיםכשלושהשנה,בןבהיותו,23/9/49

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאשמעון
.20מספרקברב',ילדים

שלוםמרשמסרכפיהשנהראשערבהוא23/9/49יוםהשנהבלוחבבדיקה
בעדותו.ורדי
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל׳'(מימון,דוד
ועדהחבר

.3060493שמעוןשל

שופטת)דימ'(קובל,דליהקדמי■ך^*ופט)דימ'(יעקב ועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
זהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בובלילוגיולייטיעקבבןיצחקהנדון:
173/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאביובובליל,יעקבמרשלעדותופיעל
שבהרצליה.בלוקוניםבשיכוןושוכנה,1948בשנתמלוב

ברעיצחקחשחודשיםמספרכבןבהיותוסבא.בכפרהחוליםבביתנולדיצחק
ראהאךלבקרו,הגיעהאבבילינסון.החוליםלביתרופאבהוראתונלקח
חלון.דרךרקאותו
לאההוריםלקבורה.ויובאנפטריצחקכילהוריםנמסרביקוריםמספרלאחר
קבר.חלקתאוגופהראו

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

פברוארבחודשנפטריצחקכיעולהממנוהפנים,ממשרדמסמךקיבלההמשפחה
1954.

החקירה:ממצאי

כיעולהממנובילינסון,החוליםמביתמחלהגיליוןאיתרההוועדה.1
שבועות.שישהבןבהיותו5/4/54ביוםאושפזעמלמנוהבובליליצחק כןהקאות".נשימהקוצרבשעול,ריאות...וחלהדלקתשלבאבחנה"נשלח .23/5/54ביוםנפטריצחקכיצוין

ילדכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.2
החוליםבבית23/5/54ביוםנפטרמהרצליהבובליליעקבבןיצחק באיירכ״אביוםנקבריצחקחודשים.שלושהבןבהיותובילינסון,
.5מספרקברמ״א,שורהבי,ילדיםבחלקתתשי״ד

הוועדה:מסקנות

נפטרבובלילולייטוגייעקבבןיצחקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שבועות.שישהבןבהיותובילינסון,החוליםבבית23/5/54ביום
ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית24/5/54ביוםלמחרת,לקבורההובאיצחק
.5מספרקברמ״א,שורהב',

כקובעיםקדישאוחברהבילינסוןהחוליםמביתלמסמכיםמתייחסתהוועדה
יצחק.שלפטירתומועדלגבי

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

1381



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

"(7אלוף)מימימון,דודדימ'(
ועדהחבר

שופטת)קובל,יה
ועדהחברת

דל הוועדהיו״ר

העתק:
.05222063-9יצחקשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)דנן(זנווסולטנהאלברטבןיחיאהנדון: 174/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותחממי,מזלגבישלעדותהפיעל ומשםישראלבמחנהשוכנההמשפחהיחיא.עםיחד1949בשנתמאלגייריה
שבע.לבארעברה

לביתאותולקחהואמווהקאותמשילשוליםיחיאסבלוחצישנהכבןבהיותו
ביפו.דגיאניהחוליםלביתיחיאהופנהומשםשבעבארהדסההחולים

הואכירופאלהאמרבהגיעההימיםבאחדשבועיים.במשךלבקרובאההאם
דאגהחוליםוביתנפטרהואאךדם,מנתלותרםואףיחיאאתלהצילניסה

הקבורה.לסידורי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

תושבלהיותחדליחיהלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתהקיבלההמשפחה
.1963יוליבחודשהמדינה

החקירה:ממצאי

אלברטבןיחיאלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בבית9/12/50תשי״אבכסליול'ביוםנפטרשבעבארהעוליםמביתזנו

וחצי.שנהבןבהיותויפו,ליולדותהממשלתיהחולים
שחפת.המוות:סיבת

"תחיהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
תשי״אבטבתב'ביוםלקבורהוהובאוחצישנהבןבהיותונפטרזנו"

7מספרקבר,8שורה,1א'בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית11/12/50

הוועדה:מסקנות

נפטר)דנן(זנווסולטנהאלברטבןיחיאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וחצי.שנהבןבהיותודגיאני,החוליםבבית9/12/50ביום
,1א'בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית11/12/50ביוםלקבורההובאיחיא

.7מספרקבר,8שורה

תחיהפרטיבשםנרשםהקבורהשביומןאףעליחיא,שלבזיהויוספקאין
יחיא.במקום

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

קובל\שופטת)דימ'(דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.041914631יחיא שלזהותתעודתמספר-הרישום
העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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דהריוסעדהראובןבןבנימיןהנדון:
176/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ללאמתימןארצההאםעלתההתינוק,אםדהרי,סעדהגבישלעדותהפיעל
שוכנההמשפחההחודשים.עשראחדבןבנימיןעםיחד1949שנתבמהלךבעלה
עתלית.במחנה

ונלקחבטןוכאבימשילשוליםבנימיןסבללמחנה,הגעתולאחרשבועיים
וזאתרמב״םהחוליםלביתבנימיןנלקחמספר,ימיםכעבורהמחנה.למרפאת החוליםבביתלבקרוהאםהלכהמכן,לאחרשבועלאמו.דברלהודיעמבלי
לחלון.מבעדאותווראתה
מבעדלשלוםלהנופףאףובנימיןלבקרוהאםשבהנוסף,שבועכעבור
שישהנפטר.בנימיןלפיההמחנהברמקולקריאהנשמעהשבוע,מקץלחלון.
אביהגיעבנימין,פטירתעלוההודעהוילדיההאםעלייתלאחרחודשים
ארצה.המשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

כיעולה,בהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפני16/3/67מיוםהאםבעדות
ארצההגיעבעלהכיהאם,ציינהכן.15/3/49ביוםארצהעלתההמשפחה
ילדיה.עםארצהעלייתהלאחרחודשיםשלושה
החקירה:ממצאי

ושניהאםלפיההמשפחה,שמסרה(2819)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בעתלית.העוליםבביתושוכנו17/1/49ביוםארצההגיעוילדיה

דהריהאםלפיוהעלייה,משרדשללארץכניסהרישוםאיתרההוועדה.2
"בןבנימיןביניהםילדיהושלושתסעדה

1
.17/1/49ביוםארצהעלו",

דאהרי""ראובןהאבלפיוהעלייה,משרדשלנוסףרישוםאיתרההוועדה.3
.15/3/49ביוםארצהעלה

החוליםבתיארכיוניבארכיונים,מקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.4
העומדיםהמידעמקורותוביתרהפטירהביומניהשונים,באזורים
שלגורלועללהצביעהיכולממצאכללאתרהצליחולאאךלרשותם, בנימין.

הוועדה:מסהנות
בןבנימיןשלגורלועללהצביעהיכולנוסףממצאכלהוועדהבידיאין

דהרי.וסעדהראובן
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודלזופטת)דימ'(קובל,דליה ,2-
ועדהחבר ועדהחברת

קדמי׳ד׳שופטןדימ'(יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.0500414דהריבנימיןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בדוסהוויולהמרדכיבןרנטוהנדון:
177/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמובדוסה,ויולהגבישלעדותהפיעל
להתגוררעברהומשםבצפתתחילהשוכנההמשפחה.1948שנתבסוףמלוב

המפרץ.עיןבמעברת

רנטוחלהחודשיםשלושהבןבהיותו.1954שנתבמהלךבארץנולדרנטו
מבןלאחריומייםרמב״ם.החוליםלביתאותושהפנהלרופאונלקחבברונכיט
כילהםונמסרריקהרנטושלשמיטתומצאההחוליםלביתהמשפחהכשהגיעה

נפטר.הוא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

"רנטולפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףהוועדהבידי.1
החוליםבבית4/1/54ביוםנולדהמפרץמעיןבדוסה"וויאלהמרדכיבן

בחיפה.הממשלתי

"רגטלפיו,בחיפהרמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
שלושהבתבהיותה1/4/54ביוםאושפזההמפרץעיןממעבדתבדוסה"
וחוםבשעולאשפוזהלפניממשחלתה"יומייםכיצויןכןחודשים.
.9/4/54ביוםכלומרבריא",הביתההלךהילדימים9כעבורגבוה.

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בןבהיותו,10/4/54ביוםנפטרהמפרץעיןממעברתבדוסהמרדכירנטו

חודשים.שלושה

הקיבה.תכולתשלמשאיפהכתוצאהחנקהמוות:סיבת

רנטולפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4
הובארנטוחודשים.שלושהבןבהיותו,10/4/54ביוםנפטרבדוסה
דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת11/4/54ביוםלקבורה

שלושהבןבהיותונפטררנטכדוסהלפיונתיחה,דו״חאיתרההוועדה.5
.11/4ביוםנותחהוגופתופתאומי,ממוותכתוצאהחודשים

הוועדה:מסקנות

באופןנפטרבדוסהויולהמרדכיבןרנטוכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
המחלהמןשהבריאלאחרהקיבה,תכולתשלמשאיפהכתוצאהמחנקפתאומי
בןבהיותורמב״םהחוליםבבית10/4/54ביוםנפטררנטואושפז.שבגינה
חודשים.שלושה

מותו.נסיבותאתשאישרהנתיחהבוצעה11/4/54ביום

דוד.מחנהשלהילדיםבחלקת11/4/54ביוםלקבורההובארנטו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

( אלוף)מי>מימון,דוד
ועדהחבר

?ג(
שופטת)דימ'(קובל,דליהיעקב־קדמילשופטןדימ'(

ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.051972792רנטושלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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׳בן־יעקבומריםיוסףבניפרטי(שם)ללאתאומיםהנדון:
179/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתארצהעלתההיאהתאומים,אםיעקב,בןמריםגבישלעדותהפיעל
גן.ברמתהתגוררההמשפחהמה.זמןכעבורונישאה1946
בביתובת()בןתאומיםהאםילדה1951דצמבראונובמברחודשבסוף

הלידהלאחרמידהעבירובנהאתפגים.נולדוהתאומיםבילינסון.החולים
בראשו.מגידולסבלכימציינתוהאםלאינקובטור

נפטרה.בתהכילאםהודיעוהלידהלאחרמספרשעות

משהגיעמכןלאחרויומייםהחוליםמביתהאםשוחררהימיםשלושהכעבור
נפטר.בנוגםכילונמסרהחוליםלביתהאב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

התאומים:לגבי-החסירהממצאי

בןומריםליוסףלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
בכסלוי״גביוםובתבןתאומיםנולדו,7גאולהרחובאביבמתליעקב
.12/12/51תשי״ב

יוסףבתכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בוונפטרה12/12/51ביוםנולדה,7גאולהרחובאביבמתליעקבבן

תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבביתביום

פנימי.דימוםהמות:סיבת
אביבמתליעקבבןיוסףבןכינוסףפטירהרישוםבפנקסצויןכן

17/12/51תשי״בבכסלוי״חביוםנפטר12/12/51יליד7גאולהרחוב
תקוה.פתחבילינסוןהחוליםבבית

פנימי.דימוםהמוות:סיבת
התאומים:לגביהוועדהמסקנות

נפטרהבן־יעקבומריםיוסףשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית12/12/51ביוםבלידתהפנימימדימום

פנימימדימוםנפטרבן־יעקבומריםיוסףשלכנםכיבוודאותעולהכן
ימים.שישהבןבהיותובילינסון,החוליםבבית17/12/51ביום

הקבר.חלקתציוןללאהתאומיםנקברונפלבהיותם
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

\>יי1)
זאלוף)מיל'מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

)
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
התאומים.שלת.ז.מספריהוועדהבידיאין

.002106640בן־יעקביוסףהאבשלת.ז.מספר

.004985032בן-יעקבמריםהאםשלת.ז.מספר
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)כהן(אליהוובדור)צבי(סוביבתבסימה 180/97מספרתיק
הנדון:

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהענבר,רמימרשלעדותופיעל
להתגוררעברההמשפחה.1950בשנתשנולדהבסימהעםיחד1951בשנתמעירק
רעננה.העוליםבמחנה

שישלמשפחהומסרבסימהאתובדקרופאהגיעארצההגיעםלאחרמהזמן
שהייתהבסימהאושפזה21/8ביוםתזונה.מתתסובלתשהיאמשוםלאשפזה,

ליד.ביתהחוליםבביתוחצישנהכבת

30/8ביוםמרחוק.רקאותהראואךלבקרה,ההוריםבאוימיםעשרהבמשך
בנתניה.החוליםבביתבסימהעבורדםלתרוםהאבהתבקש

נפטרה.בסימהכיברעננהסוציאליתעובדתידיעללמשפחהנמסרלמחרת

לביתנוספתמשפחהקרובתשלבליוויההוריםנסעוההודעהקבלתעם
היותעטופה,בחבילההגופהמשפחתםלקרובתנמסרההחוליםבביתהחולים.
תוכןאתבדקהלאהמשפחהקרובתגםהגופה.אתלזהותקשההיהולהורים
החבילה.

קברהילדיםבחלקתהחבילהנקברהשםברעננההקברותלביתהלכההמשפחה
פנוההוריםהקבר.עלזיהויכלנרשםולאמצבההוקמהשלאאלא,266מספר
בעניין.תטפלהיאכילהםשמסרהקדישאלחברה
ממשרדפטירהתעודתוכןבסימהשלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים
.31/8/51ביוםנפטרהבסימהלפיההפנים

אףעלהקבר,עלזיהויכלנרשםולאמצבההוקמהלאכיעלקובלתהמשפחה
ידם.עלאותרההקברשחלקת

מקורית.פטירהתעודתהמשפחהקיבלהלאבנוסף
החקירה:ממצאי

בסימהכיעולהממנוהפנים,משרדשלעולהרישוםשאלוןהוועדהבידי.1
בעיראק.1950שנתבמהלךנולדהכהןובדורצביבת

סימה"הילדהלפיורעננה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
ביוםלקבורהוהובאהחודשים18בתבהיותהנפטרההעוליםמביתאליהו"

.266מספרבקברתשי״א,באבכ"ט

הוועדה:מסקנות

אליהוובדור)צבי(סוביבתבסימהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודשים.18בתבהיותהנפטרה)כהן(

.266מספרבקבררעננה,העלמיןבבית31/8/51ביוםלקבורההובאהבסימה

משפחהועלנפטריםקבריעלמצבותמקימהאינהקדישאחברהכייצוין
בעצמה.מצבהלהקמתלדאוג-בכךהחפצה

1391



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

.04833615-0בסימהשל
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בוביונעימהיוסףבתפסילההנהון:
181/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוקת,אחיבובי,רימוןמרשלמעדותו
הקל.בגןוהתגוררה1951בשנתמעירק

חודשיםארבעהבתבהיותהפסילה.אתהמשפחהאםילדה1954שנתבמהלך
הרופא","אסףהחוליםלביתונלקחהושילשוליםגבוהמחוםפסילהסבלה
והובאהנפטרהפסילהכילהםנאמריומייםמקץלבקרהההוריםמשבאו

לקבורה.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
פסילה.שלשמהעלגיוסצווישלושההתקבלוהמשפחהלדברי

מספרפסילה,בובילפיההפניםממשרדרישוםתמציתהמשפחהקיבלהלבקשתה
תמציתרמלה.הואהאחרוןומענה4/3/54ביוםנולדה052092590זהות
החיים.ביןהיאוכינחטפהפסילהכיהמשפחהלטענתמוכיחהזהרישום
החקירה:ממצאי

בובילמשפחתנולדה1952בשנתעודכיהובררהחקירהעבודתבמהלך.1
במהלךהרופא""אסףהחוליםבביתונפטרהנולדהאשרפסילהבשםילדה
נפטרה.אכןהיאכיספקאיןלמשפחהוכישנהאותה

עולהממנוהרופא","אסףהחוליםביתשללידהרישוםאיתרההוועדה.2 הרופא".אסףהחוליםבבית4/3/54ביוםנולדהפסילהנעימהסוביכי

בתפסילהכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.3 צריפין.החוליםבבית4/3/54ביוםנולדהונעימהבובי
הקל"."רמלהמגוריםכתובתצוינהכן

עולהממנוצריפין,הממשלתיהחוליםביתשללידהאישוראיתרההוועדה.4 "06:30"בשעה4/3/54ביוםנולדהבוביונעימהיוסףבתפסילהכי
הקל.רמלההמגוריםכתובתצוינהכןצריפין.החוליםבבית

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.5 כתובתוכי4/3/54ביוםברמלהנולדהבוביונעימהיוסףבתפסילהכי הקל.רמלההייתהמגוריה

הבריאות,הפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.6
העלמיןובתיקדישאחברהרישומיהשונים,החוליםהחוליםבתיארכיוני

היכולממצאכלהעלולאלרשותההעומדיםהמידעמקורותביתרגםכמו
בובי.ונעימהיוסףבתפסילהשלגורלהעללהצביע
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הוועדה:מסקנות
יוסףבתפסילהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

בובי.ונעימה
שלהמסכםבדו״חכלולהמקיפהשהתייחסותהריהפניםמשרדלרישומיבאשר

הוועדה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.052092590פסילהבובישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אשרורינהעזראבןפרטי(שם)ללאהנדון:
182/97מספרתיק

התלונה:פרטי

יוניבחודשבנהנולדהתינוק,שלאמואשר,רינהגבישלעדותהפיעל
כץ.בפרדסהתגוררההמשפחהסבא.בכפרהיולדותבבית1954

החוליםבביתלהנאמרהרביעיביםאמו.אותוהיניקהימיםשלושהבמשך
נאמרמהזמןאחריעבורו.דםלתרומתזקוקיםוכיבלבמבעיהסובלשבנה

מתאים.לאשלהשהדםלה

המשרדדלתמאחורילדבריו,שמע,היולדותבביתבנואתלבקרהאבכשהלך
שבנהעתבאותהנאמרלאםזאתלעומתבילינסון.החוליםלביתהועברשבנו
נפטר.

המאשרמסמךכלקיבלוולאלהם,ניתןלאאךלקבורהלהביאוביקשוההורים
בנם.שלפטירתועובדתאת

מידעלהםלספקניתןשלאלהםנמסרבילינסוןהחוליםבביתשעשומבירור
סודי.וזההיותבנםאודותעל

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

לפיוסבא,בכפרהבריאותמשרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.1
באלולכ״זביוםנולדכץפרדסממעברתאשרורנהעזראבןהתינוק סבא.בכפרהיולדותבבית,25/9/54תשי״ד,

כיעולהממנובילינסון,החוליםמביתמקורירפואיתיקאיתרההוועדה.2
הואסבא.בכפרהיולדותמביתכשנשלחימיםארבעהבןהיהאשרהתינוק
ונפטרמהירהלבופעולתבנשימההפרעותבשל29/9/54ביוםאושפז
ימים.שישהבןבהיותו,30/9/54היוםלמחרת

לפיובילינסון,החוליםמביתגופהנתיחתפרוטוקולאיתרההוועדה.3
ימיםחמישהבןאשררנהשלגופתונותחהפטירתולאחר30/9/54ביום

בלב.פגםעםנולדכיואובחן

הוועדה:מסקנות

שלבגםפרטי(שם)ללאהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן בילינסון,חוליםבבית30/9/54ביוםבלבממוםנפטראשרועזרארינה
קבורה.מקוםציוןללאונקברימיםשישהבןבהיותו

נרשםהשוניםשבמסמכיםהריפרטי,שםלולתתהספיקוטרםוההוריםהיות ספקאיןהנתוניםשארפיעלאךרנה,אמושםעלשנרשםאואשרכתינוק
אשר.ורינהעזראשלבבנםשמדובר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'מימון,דוד^פטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

היילודשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
0737605אשררינההאםשלת.ז.מספר
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)גמליאל(גמאלוידידהיחיאבתמזלהנדון: 187/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםגמליאל,ידידההגב'שלעדותהפיעל
העין.ראשבמחנהושוכנה1949בשנתמתימן

העין.ראשבמחנההמשפחהבאוהלמזלנולדההמשפחה,עלייתלאחרקצרזמן
מזלהתינוקות.לביתמזלאתלמסורהאםהתבקשההלידה,לאחרימיםשבוע

ביום.פעמייםשםלהיניקהבאהוהאםהתינוקותלביתהועברה
שבועותשלושהכעבורכיבעדותו,מוסיףהתינוקת,אחיגמליאל,יוסףמר

לבקרנסעהאבביפו.החוליםלביתוהועברהברעחשהמזלכילמשפחהנאמר
לקבורה.והובאהנפטרהמזלכילונאמרשםאךהחולים,בביתמזלאת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

סאלם"יחיאכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
,1140כרטיסומספר52991מספרעולהתעודתנושאיםגימל"וסעדה
ילדיהם.עםיחד27/10/49ביוםלמחנהנכנסו

ממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
אםבמוסד30/12/49ביוםנפטרהאביב,מתלמזל"גומל"סלםכיעולה יום".66"בתבהיותהאביב,תלוילד
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עולהממנוהבריאות,משרדשל02308מספרקבורהרישיוןאיתרההוועדה.3 ריאותמדלקתכתוצאהנפטרהוילד,אםמהמוסדמזל"גומף"סלםכי
אביב.בתללקבורהוהובאהיום"66"בתבהיותה

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלהבורהאישוראיתרההוועדה.4
במוסדריאותמדלקתכתוצאהנפטרהאביב,תלילידתגומף"סלםבת"מזל

קבר,10שורה,1בחלקהלקבורהוהובאהיום"66"בתבהיותהוילדאם
.37מספר

כיעולהממנושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
,10בשורה3/1/50ביוםלקבורההובאהחודש",6"בתסלם"זומף"מזל
.37מספרקבר
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הוועדה:מסקנות

)גמליאל(,גמאלוידידהיחיאבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים.כבתבהיותה,30/12/49ביוםריאותמדלקתכתוצאהנפטרה

שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית3/1/50ביוםלקבורההובאהמזל
.37מספרקבר,10

גילההורים,שמותעלשבהסתמךהרימזלשלהמלאבשמההשיבושלמרות
כוודאי.זיהויהאתלקבועניתןמגוריםוכתובת
שלגילהלגביכקובעהבריאותממשרדשלהפטירותפנקסעלמסתמכתהוועדה
מזל.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

( :
אלוף)מ

ועדה
מימון
חבר

דודדימ'( שופטת)קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
מזל.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.041507880)גמליאל(גמאליחיאהאבשלת.ז.מספר

.041507898)גמליאל(גמאלידידההאבשחת.ז.מספר
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סריוטורקיהיוסףבתציונההנדון:
188/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהסרי,שושנהגברתשלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה,1949בשנתמתימן

ציונהנלקחהוהקורהתנאיםבשלבמחנה.1950שנתבמהלךנולדהציונה
יום.יוםאמהאותההיניקהשםשבמחנה,התינוקותלבית
היאכילהנמסרציונהאתלראותהתינוקותלביתהאםבהגיעהימיםבאחד

סולקהאךגופתהאתלראותדרשההאםאותה.ראתהקודםשערבלמרותנפטרה,
מהמקום.

נפטרה.ציונהכיהמחנהברמקולהודיעוהתינוקותמביתיצאהשהאםלאחר
הקבר.חלקתאתראתהלאהמשפחה

קודמות.לועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ביוםללודשהגיעועוליםרשימתקרוביםלחיפושבמדוראיתרההוועדה.1
כןציונה(.של)הוריהסריותורכיהמוסאיוסףביניהם,8/1/50 .71451עולהתעודתמספרמצוין

מחודשחנהפרדסלילדיםהחוליםמביתאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.2
ביוםהחוליםמביתשוחררהיוסףבתציונהכיעולהממנו,1950מאי

אשפוז.ימי30הכולסך,30/5/50

בתציונהלפיובעפולה,העמקהחוליםמביתרפואיתיקאיתרההוועדה.3 אושפזהציונהחנה.בפרדסוהתגוררהבחדרהנולדהסרימוסאיוסף
משילשוליםסבלהכןדיסטרופימצבבגללשבועותשישהבתבהיותה
.23:30בשעה14/7/50ביוםונפטרהוהקאות

"מוסאלפיועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
החוליםבבית14/7/50ביוםנפטרהחנהפרדסהעוליםמביתנ"סירי,

חודשים.ארבעהבתבהיותהבעפולה,

עולהממנושמר,מעיןקדישאחברהשלפטירה-קבורהיומןאיתרההוועדה.5 בעפולהנפטרה71451עולהתעודתמספרסירימוסאיוסףבתציונהכי .16/7/50ביום

מוטה"ציונהלפיובעפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6 ארבעהבתבהיותה17/7/50ביוםנקברהחנהפרדסהעוליםמביתסודי"
חודשים.
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הוועדה:מסקנות

סריוטורקיהיוסףבתציונהכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
ארבעהבתבהיותהבעפולה,העמקהחוליםבבית14/7/50ביוםנפטרה

חודשים.

בעפולה.העלמיןבבית17/7/50ביוםלקבורההובאהציונה

נובעוהדברחנהפרדסהואציונהשלמגוריהמקוםכינרשםהמסמכיםברוב
ממושכת.תקופהחנהפרדסהחוליםבביתאושפזהשציונהמכך

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
ציונה.שלזהותתעודתמספרהוועדהבידיאין

.042033704יוסףהאבשלת.ז.מספר
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)חיט(כיאט)רינה(ורומיה)זכריה(יחיאבןסן—ציוןהנדון: 190/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחה,עלתההתינוק,אחיחיט,מולימרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

בהיותושמר.עיןבמחנהכן־ציוןנולדלארץהמשפחהעלייתלאחרכחודשיים
התינוקות.לביתבן־ציוןאתולקחוהמחנהאחיותהגיעוחודשיםארבעהבן

יום.מדילהיניקובאההאם
להנאמרבירורלאחרבמיטתו.בן־ציוןאתמצאהלאבהגיעה,הימיםבאחד ארבעהכעבורגרון.מדלקתשסבלמשוםרמב״םהחוליםלביתהועברהואכי לקבורה.והובאנפטרבן-ציוןלפיההודעההמחנההנהלתקיבלהימים
להםואמרההמשפחהלביתהתינוקותמביתאחותבאהל״שבעה",הראשוןביום נפטר.לאבן־ציוןכי

לאמאמציהםכלאךבן־ציוןאתלאתרמנתעלבעיתוןהודעהפרסמוההורים בגורלו.עלהמהלהםידועולאהועילו
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ביוםארצהעלהכיאטיחיאלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
13/10/49.

עולהלתעודתהמתייחסרישוםובולמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ארצהעלובנותיהםושתיחיטורומיהסלימןיחיאלפיו,61841מספר .13/10/49ביום

בן-ציוןלפיויעקב,בארהחוליםמביתאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.3
ימים.שלושהבמשךמרץבחודשאושפזסלימןיחיא

בן-ציוןכיעולהממנושמר,עיןשלפטירה/קבורהיומןאיתרההוועדה.4
ביוםארצהעלתה)משפחתו61841מספרעולהתעודתחיטסלימןיחיאבן

יעקב.בבאר7/3/50ביוםוחציחודשבןבהיותונפטר(10/10/49

הועדה:מסקנות

ורומיה)זכריה(יחיאבןבן־ציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותויעקב,בארהחוליםבבית7/3/50ביוםנפטר)חיט(כיאט)רינה(
וחצי.חודש

יעקב.בבארלקבורההובאבן-ציון
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

־יאלוף)מ

ועדה
דוד)דימ'( שופטתקובל,דליה

ועדהחברת
הוועדהיו״רקדמי,^ופט)דימ'(יעקב

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
בן-ציון.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין

.041083395)זכריה(יחיאהאבשלת.ז.מספר

.041083403)רינה(רומיההאםשלת.ז.מספר
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)יפת(אשתרוזהרה)סעיד(דודבןסלימןהנדון: 192/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהכיעולההתינוק,שללמחצהאחיויפת,אריהמרשמסרבכתבמעדות
שוכנההמשפחהסלימאן.עםיחד1949ספטמברחודשבמהלךארצההגיעה
ליד.ביתהעוליםבמחנה
לביתאותולקחהואמוברעסלימאןחשארצה,המשפחההגעתלאחרשנהחצי

לבקרבאההאםמכן,לאחרשבועיום.מידילבקרובאהאמושבמחנה.החולים
כילהנאמראךאיתה,לקחתובקשההיאהשתפר,שמצבווראתהסלימאןאת

כברסלימאןכילהנמסרהחולים,לביתלמחרתכששבההיום.למחרתתחזור
עקבותיו.נעלמוומאזהמשפחהלאוהלבחזרהנשלח

קודמות.לועדותנמסרהלאעדות

הה?ירה:ממצאי

האםלפיה,684מספרנושאתהמשפחהשמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
ארצהעלוהשנה,בןסלימאןביניהםילדיהוארבעתאשתרדודסעידזהרה אי.לידביתהעוליםבביתושוכנו9/9/49ביום

".15-9-49נפטר"סלימןכיזובתעודהצויןכן

ובותאריךללא684מספרואישיכרטיסהסוכנותבארכיוןאיתרההוועדה.2 אמושלמשפחתימצבסלימן.שלמשפחתוהעולה,משפחתפרטימצוינים נפטר.כיצויןסלימןשלשמוובצדכאלמנה,צוין

הוועדה:מסקנות

וזהרה)מעיד(דודבןסלימןכיגבוההבסבירותעולהלעילהמידעמן
ארצה.המשפחהעלייתלאחרכשבוע15/9/49ביוםנפטר)יפת(

אותר.לאקבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

(
אלוף)ממימון,דודשופטת)דימ'(קובל,יה

ועדהחברועדהחברת
דל שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

אשתר.סלימןשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
30066839)יפת(אשתרזהרההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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סלימןונעמיחסןבוזרינההנדון:
195/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםסלימן,נעמיהגב'שלעדותהפיעל
במעברתלהתגוררעברהמכןולאחרשמרעיןבמחנהתחילהשוכנה,1949בשנת
כוח.גבעת
כשהייתהתקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית18/9/52ביוםנולדהרינה
בילינסון.החוליםלביתהאםידיעלונלקחהמשילשוליםסבלהשנהבתרינה לחזורתוכלכינאמרולאםבשבועשישיביוםהחוליםלביתהתקבלהרינה
ונאמרהחוליםלביתהאםהתקשרההשבתלאחרראשוןביוםהשבת.לאחרלקחתה

נפטרה.רינהכילה

הובאהכבררינהכילהנאמרשםאךבילינסוןהחוליםלביתנסעההאם
תקווה.בפתחהעלמיןבביתלקבורה
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 23/8/52ביוםנפטרהמקולה12/9/51ילידתסלימןחסןבתרינהכי
תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

פתחבילינסוןהפתולוגיהמכוןשלנתיחותפרטיכלאיתרההוועדה.2
"18"בשעה23/8/52ביוםנפטרהסלומן""רינהכיעולהממנותקווה,
.24/8/52ביוםנותחהוגופתהשנהבתבהיותהבילינסוןהחוליםבבית

עולהממנוהבריאות,משרדשל32243מספרקבורהרישיוןאיתרההוועדה.3 בתבהיותהמעייםמדלקתכתוצאהנפטרהמקולהחסןבתרינהסלימןכי
תקווה.בפתח24/8/52תשי״בבאלולג'ביוםלקבורהוהובאהשנה

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בבית23/8/52ביוםנפטרהמקולהסלימן"חסןבתרינה"ילדהכיעולה

איביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותהתקווה,פתחבילינסוןהחולים
ילדותבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית24/8/52תשי״בבאלולגי
.21מספרקברל״ג,שורהב',

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהסלימןונעמיחסןבתרינהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
פתחבילינסוןהחוליםבבית23/8/52ביוםמעייםודלקתריאותמדלקת
שנה.בתבהיותהתקווה,

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית24/8/52ביוםלקבורההובאהרינה .21מספרקברל״ג,שורהב',ילדות

1405



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

׳^לומימוןדודשופטת)דימ'(קובל,דליה

ויל'$3ף"
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
סלימן.רינהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

.041499005סלימןנעמיהאםשלת.ז.מספר
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בוזנאקושרינה)ראובן(רוברטבת)נינה(שרההנדון:
196/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלדודהיוסף,שרוןמרשלעדותופיעל
בחיפה.והתגוררה1950בשנתממצרים

רמב״םהחוליםבבית)נינה(שרהאתהמשפחהאםילדה22/10/52בתאריך
ידיעללאבהוצעואזמידהיולדת.נפטרההלידהלאחראחדיםימיםחיפה.
זמני.באופןבחיפה"אמנה"למוסד)נינה(שרהאתלמסורסוציאליתעובדת

חודשים.למספראותהלמסורוהסכיםלהצעהנעתרהאב

)גיגה(שרהאתלמסורהסוציאליתהעובדתלוהציעהמכן,לאחרחודש
להצעהסירבהאביותר.טוביםמחייהמתנאיתהנהששםמשוםמאמצת,למשפחה
בשבוע.פעם"אמנה"במוסדבתואתלבקרוהמשיך

לבקרההאבהגיעחודשיםארבעהכבת)נינה(שרהכשהייתה1953מרץבחודש
שישהעודעםיחדסקרלטינהממגפתנפטרה)נינה(שרהכילונאמרושם

בחיפה.אחיםבקברלקבורההובאהוכימהמוסדילדים

קבר.חלקתאוגופהראהלאהאב

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הבריאותמשרדשל263/53סידורימספרפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
הנביאיםמעלותמ״חיפהראובן"שרה"בושניקכיעולהממנוחיפה,מחוז

שישהבתבהיותהחיפה,רמב״םהחוליםבבית12/3/53ביוםנפטרה",19
חודשים.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
חציבתבהיותה13/3/53ביוםלקבורההובאהמחיפה,שרה""בוזנק

.263/53ממשלתיקבורהרישיוןצויןכןשנה.

הוועדה:מסקנות

ושרינה)ראובן(רוברטבת)נינה(שרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״םהחוליםבבית12/3/53ביוםריאותמדלקתכתוצאהנפטרהבוזנאק,
חודשים.שישהבתבהיותהחיפה,

חיפה.דודמחנההעלמיןבבית13/3/53ביוםלקבורההובאה)נינה(שרה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)^*׳ל
ועדה

מימוןדוד0%
חבר

שויפטת)דימ';קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

-הרישוםלעדכון
.049514219בוזנאק)נינה(שרה

.030126866בוזנאקראובןהאב:

העתק:
-הפניםמשרד
שלת.ז.מספר
שלת.ז.מספר
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ריעניוסלמהחייםבןשלוםהנדון:
197/97מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםריעני,סלמההגב'שלעדותהפיעל
בתללהתגוררעברהמכןלאחרמהוזמןבפרדסיהתחילהושוכנה1949בשנת
מונד.

שלוםסבלחודשיםכשמונהבןכשהיה.1950שנתבמהלךבפרדסיהנולדשלום
שלוםביפו.דגיאניהחוליםלביתהמרפאהידיעלוהופנהעינייםמדלקת
היום.למחרתלקחתולבואתוכלכינאמרולאםהחוליםבביתללילההושאר

שלוםעלכילהנאמראךהחוליםמביתלקחתוהאםהגיעההיוםלמחרת
ביוםראשון.ביוםישוחררהואוכישישי-שבת,במהלךהחוליםבביתלהישאר
שלוםכילאםאמררופאשלום.אתהאםמצאהלאהחוליםלביתבהגיעהראשון
גופתו.אתראתהלאהאםאךהמתיםבחדרלבדוקיכולהוהיאנפטר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

1967בשנתשלום.עבורלבוחרהודעהלדבריההמשפחהקבלהמכןלאחרשנים
מהםמבקשהואבהמשלוםברומניתכתובהגלויהלדבריההמשפחהקיבלה הוועדה.בפניהוצגהלאהגלויהקשר.עמוליצור
החקירה:ממצאי

ביוםנולדריעניסלמהחייםבןשלוםכיעולההפניםמשרדמרישומי.1
11/9/50.

למשרדשהוגשאניידגהחוליםביתשללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.2
שלום""ריאניכיעולהממנו)שר״ל(,לעולהרפואישירותהבריאות
אשפוז.ימישניהכולסך,11/11/50ביוםונפטר9/11/50ביוםאושפז

רעלת.המוות:סיבת

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההועדה.3
תשי״אבכסלוביביוםנפטרמונד,תלממעברתריאני"חייםבן"שלום

חיודשיים.בןבהיותו)דגיאני(,יפוליולדותהחוליםבבית11/11/50

ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
13/11/50תשי״אבכסלוד'ביוםלקבורההובאחודשייםבןריענישלום
.11מספרקבר,6שורה,1א'חלקהשאול,קרייתהעלמיןבבית
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרויעניוסלמהחייםבןשלוםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מעייםמדלקתכתוצאהיפודגיאניהחוליםבבית11/11/50תשי״אבכסלוכ'

חודשיים.בןבהיותוורעלת,

קרייתהעלמיןבבית13/11/50תשי״יבכסלוד'ביוםלקבורההובאשלום
.11מספרקבר,6שורה,1א'בחלקהשאול

שמועלמהארץיציאהרישוםנמצאלאהוועדהחוקרישערכומקיפהבסריקה
שלום.של

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד)דימ'(
ועדהחבר

שופטתקובל,ה
ועדהחברת

דלי שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.050260660שלוםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יפתוסעידהזכריהבןסעדיההנדון:
198/97מספרתיק

התלונה:פרטי

23/3/47ביוםסעדיהנולדהתינוק,שלאחיויפת,יוחנןשלעדותופיעל
בהרצליה.התגוררההמשפחהתקווה.בפתחבילינסוןהחוליםבבית

נאמרושםשגרתיתלבדיקהחלבלטיפתסעדיהנלקחשניםשלושבןבהיותו
כץ.בפרדסהחוליםבביתלבדיקהמידיתלגשתעליהםכילהורים
לבדיקות.סעדיהאתלהשאירשישלהוריםנאמרכץפרדסהחוליםבבית

נפטר.שבנםלהםנמסרשלוששעתייםוכעבורבחוץהמתינוההורים

באותולהםנמסראךבנם,גופתאתלראותההוריםהורשולאהחוליםבבית החולים.מביתסולקומכןולאחרשאולבקרייתנקברהואכייום
קבר.חלקתכלמצאלאשאולבקרייתהעלמיןבביתהאבשערךמבדיקות

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

התינוקלפיוהבריאות,מחלקתשללידהרישוםתעודתאיתרההוועדה.1
החוליםבבית23/3/47ביוםנולדיפת״וסעידהזכריהבןחסן״סעדיה

תקווה.בפתחבילינסון

"חסןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בהיותוברק,בבניהחוליםבבית14/12/49ביוםנפטרמהרצליהסעידה"

וחצי.שנתייםבן
תזונה(.)תתודיסטרופיהרעלתהמוות:סיבת

יפתזכריהבןסעדיההילדכיעולהאביב-יפו,תלקדישאחברהמרישומי.3
תש״י,בכסלוכ״דביום,ונקברוחצישנתייםבןבהיותונפטר

שורה,2חלקה,3אזור,4בגוששאולבקרייתהעלמיןבבית,15/12/49
.18מסיקבר,3

הוועדה:מסקנות

נפטריפתוסעידהזכריהבןסעדיההילדכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנתייםבןבהיותוכץ(,)פרדסברקבניהחוליםבבית14/12/49ביום
וחצי.
אזור,4בגוששאולקרייתהעלמיןבבית15/12/49ביוםלמחרתנקברסעדיה

.18מסיקבר,3שורה,2חלקה,3

מופיעהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקסשנרשםכפיהתינוקשלשמו
הפרטיםיתראךהמשפחה,שםהשמטתתוךחסןסעדיההמלאלשמובהתייחס

זהים.הינם
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

׳'( אלוף)מימימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.003052693חסןסעדיהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חסידושושנהזכריהבןיוסףהנדון:
199/97מספרתיק

התלונה:פרטי

בנהיוסףנולדהתינוק,שלאמוחסיד,שושנהשמסרהבכתבעדותפיעל .1951-1950השניםבין

לאםאמרהבמקוםהאחותחלב.בטיפתלבדיקהיוסףנלהחיום18בןבהיותו
החולים.לביתאותולקחההאםבחיפה.רוטשילדהחוליםבביתלאשפזושיש

נפטר.יוסףכילהנמסרהחוליםבביתלבקרוהאםמשהגיעהבבוקרלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

להחלפתהזמנהוכןיוסף,שלשמועלגיוסצוקיבלומכןלאחרשניםמספר
המגן.ערכת

קודמות.לוועדותנמסרהלאתלונה

החקירה:ממצאי

זכריהלפיובחיפה,רוטשילדהחוליםביתשלחולהכרטיסאיתרההוועדה.1
ביוםונפטר31/1/51ביוםאושפזהתימניםשכונתבנימיןמקריתחסיד

7/2/51.

חסידיוסףלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
רוטשילד,החוליםבבית7/2/51ביוםנפטרבנימיןקרייתהתימניםמשכי

חודש.בןבהיותו

חסידיוסףכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
בחלקת8/2/51ביוםלקבורהוהובאחודשבןבהיותונפטרבנימיןמקרית

התינוקות.

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרחסידושושנהזכריהבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.בןבהיותורוטשילד,החוליםבבית7/2/51

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת8/2/51ביוםלקבורההובאיוסף

עםהחולים.ביתשלהחולהבכרטיסהרישוםמןנשמטיוסףשלהפרטישמו
באשרספקמותיריםאינםהפטירהותאריךמענומשפחתו,שםאביו,שםזאת לזיהויו.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף^י׳ל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.5015170יוסףשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שלוםורחליהודהכתאסתרהנדון:
200/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהשלום,יהודהמרשלעדותופיעל
השרון.בהודושוכנה,1949בשנתמתימן

חודשיםשישהכבתבהיותהתקווה.בפתחאחדותהחוליםבביתנולדהאסתר
לביתאסתרהופנתההרופאבהוראתלרופא.אותהלקחווהוריהמחוםסבלה

.בילינסוןהחולים

מעמדבאותונפטרה.שאסתרלהםנמסרהחוליםבביתלבקרהבהגיעםלמחרת
לו.ברורההיתהלאהחבילהשלזהותהאךעטופה,חבילהלאבהראו

הקבר.חלקתהיכןידועלאלהורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
.17/3/54ביוםנולדהסאלם"ורחליהודהבת"אסתר

"אסתרלפיותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
,19/8/54תשי״ד,באבכיביוםנפטרהנאמןנווהממגדסלם"יהודהבת חודשים.חמישהכבתבהיותהבילינסון,החוליםבבית

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

לפיהבילינסון,החוליםמביתגופהנתיחתעלפרוטוקולאיתרההוועדה.3
חודשים.חמישהבתבהיותה,18:00בשעה19/8/54ביוםנפטרהשלםאסתר

בנתיחה.9:00בשעה20/8/54ביוםנותחהאסתרשלגופתהכיצויןכן
ובכליות.בטחולופגיעההמוחקרוםדלקתאובחנה

הילדהכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
אבבמנחםכ'ביוםנפטרהנאמןנווהממגדסלם"יהודהבת"אסתר

במנחםכ״גביוםלקבורהוהובאהחודשים,חמישהבתבהיותה,19/8/54
.20מספרקברמ',שורהב',ילדותבחלקת,22/8/54אב

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהשלוםורחליהודהבתאסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.חמישהבתבהיותהבילינסון,החוליםבבית19/8/54

בי.ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית22/8/54ביוםלקבורההובאהאסתר
.20מספרקברבי,שורה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

מימוןדוד
אלוף)מיל'(,
ועדהחבר

.052228707אסתרשל

?צופטת)דימ';בל, קובלדליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
זהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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נדאףואסתרצמחבןשמעוןהנדון:
201/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאמו)נדב(,נדאףאסתרגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה,1949בשנתשמעוןעםמתימןארצה

שמעוןחשחודשיםשמונהבןבהיותושבמחנה.התינוקותלביתנשלחשמעון
במחנה.החוליםלביתאותושהפנתהלאחותאותולקחהואמוברע

החוליםלביתהועברשמעוןכילהנמסרהחולים,לביתהאםכשהגיעהלמחרת,
כילהםנאמרשםהמחנהלמשרדלהגיעלהוריםנמסרמכןלאחרשבוערמב״ם.
נפטר.שמעון

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
אומץדומהבשםוילדמאחרלמשטרהההוריםזומנומכןלאחרמספרשנים

מדוברכילהוריםנאמרבדיקהלאחראןבירושלים,כרםעיןבשכונת
בטעות.

החקירה:ממצאי

ואסתרסאלםצמחכיעולהממנה,57497מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בי.שמרעיןלמחנהונשלחו27/11/49ביוםשמעוןעםארצהעלונדאף
נפטר.וכיארצהבהגיעוחודשיםשבעהבןהיהשמעוןכיצויןכן

עלהנדףשמעוןלפיוהגבולות,ביקורתשלעלייהאישורהוועדהבידי.2
.27/11/49ביוםמשפחתועםארצה

,11/7/50מיוםב',שמרבעיןהילדיםמביתמעקבכרטיסהוועדהבידי.3 גדאףסאלםצמחבןשמעוןלפיו,57497מספרעולהלתעודתהמתייחס
במקום.אושפז

כיעולהממנושמר,עיןהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.4
.11/7/50ביוםאושפזנדאףסאלםצמחבןשמעון

ובושמרעיןהחוליםביתשלחוליםקבלתמספרהעתקהוועדהבידי.5 סאלםצמחבןשמעוןלפיו,57497מספרעולהלתעודתהמתייחסרישום
שנהבןבהיותו12/7/50ביוםונפטר11/7/50ביוםלאשפוזהתקבלנדאף
וחצי.

אושפזנדאף"סאלםצמחבן"שמעוןלפיואשפוז,חשבוןהוועדהבידי.6
.1950יוליחודשבמהלךאחדיוםלמשך
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כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.7
לביתא'שמרעיןהחוליםמביתמתהובאסלם"צמחבןשמעון"נדאף
.12/7/50ביוםרמב״םהחולים

המוח.קרוםודלקתלבספיקתאיהמוות:סיבת

"נדףלפיו,657/50מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.8
בהיותו12/7/50ביוםנפטרא'שמרעיןהעוליםמביתצמח"בןשמעון

חודשים.14בן

המוח.קרוםודלקתלבספיקתאיהמוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.9
בןבהיותונפטרשמרעיןהעוליםמביתסלאם"צמחבןשמעון"נדאף

התינוקותבחלקת17/7/50באבג'ביוםלקבורהוהובאחודשים15
.657/50הממשלתיהקבורהרישיוןמספרצויןכןבמקום.

הוועדה:מסקנות

מאינפטרנדאףואסתרצמחבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שמרעיןשבמחנההחוליםבבית12/7/50ביוםהמוחקרוםודלקתלבספיקת
ביום.בורמב״םהחוליםלביתמתוהובא

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית17/7/50ביוםלקבורההובאשמעון
התינוקות.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

זאלוף)מילמימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
)

ועדהחברועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.414597שמעוןשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

1418



דהריולולוהסלימןבןשמעוןהנדון:
202/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמודהרי,לולווהגבישלעדותהפיעל
שבגליל.)צוריאל(סוכמטהבמושבושוכנהמתימן

עםהאםנלקחההלידהלאחר.1950שנתבמהלךהמשפחהבאוהלנולדשמעון
מכןלאחריומייםאמו.אותוהיניקהשםבנהריה,החוליםלביתשמעון

נפטר.הואכילהנמסרבשניתלהיניקוהאםכשביקשה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצא

ולולוהאהרוןסלימאןלפיה(,58034)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
שמרעיןהעוליםלביתונשלחו9/12/49ביוםארצהעלוומשפחתודהארי
בי.

דהרילאהלפיונהריה,החוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
בביתה""ילדההיאכיצויןכן.26/10/50ביוםאושפזהסוכמטהממושב
החולים.בביתהתינוקנפטר6:45בשעה27/10/50וביום

עולהממנונהריה,החוליםביתשלחוליםקבלתמספרהעתקהוועדהבידי.3 .30/10/50ליוםעד26/10/50ביוםאושפזהדהרילאהכי

דהירישל"נפללפיונהריה,הדתיתהמועצהשלאישורהוועדהבידי.4
".103ד'/מספרילדיםבחלקת27/10/50ביוםלקבורההובאמסכמתה

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרדהריולולוהסלימןבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לידתו.לאחריום6:45בשעהבנהריההחוליםבבית27/10/50

ילדיםבחלקתבנהריההעלמיןבבית27/10/50ביוםלקבורההובאשמעון
.103י/דמספר
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
היילוד.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.041961152סלימןהאבשלת.ז.מספר
.041961160לולוההאםשלת.ז.מספר
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כהןואסתרליאוןבןרנההנדון:
203/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהשמעוןעליזהגברתשלעדותהפיעל
בנתניה.להתגוררעברההמשפחה.1948שנתבמהלךרנהעם

ונלקחהבדיזנטריהשנתיים,כבתשהיתהרנה,חלתההגעתםלאחרכחודשיים
אחיה(.גםטופל)שםבנתניהלמרפאההאםידיעל

הוריהאותהראושםבעפולה,החוליםלביתרנההועברהשבועייםכעבור
ושהיאהידרדרשמצבהטלפוןבשיחתלהםנמסרמהזמןלאחרכפעמיים.
נפטרה.

בגורלה.עלהמהלהםידועולאפטירהתעודתקיבלולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאזועדות

בשנתלצבא.רנהאתלגייסמנתעלהמשפחהלביתהגיעושניםמספרלאחר
המדינה.תושבתלהיותשחדלהכמיהפניםמשרדשלבמסמכיםרנהנרשמה1963
החקירה:ממצאי

לפיו(,272017)מסימשרדשלתושביםמפקדמספרגיליוןאיתרההוועדה.1
.1948בשנתנולדהכהןואסתרליאוןבתרנה

ביוםמשפחתהעםעלתההיאכיהתושביםמפקדבגיליוןצויןבנוסף
27/3/49.

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית30/4/49ביוםנפטרהנתניהעוליםמביתכהןרנההתינוקת
חודשים.שמונהבתבהיותהבעפולה,

חריפה.ריאותבדלקתצוינההמוות:סיבת

רנההילדהלפיובעפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
בשורה,1/5/49תשייט,באיירב'ביוםנקברהנתניהעוליםמביתכהן
א'.
הועדה:מסקנות

נפטרהכהןואסתרליאוןבתרנההתינוקתכיעולהלעיל,המפורטהמידעמן חודשים.שמונהבתבהיותהבעפולההחוליםבבית30/4/49ביום

רנה.נפטרהלארץהמשפחהעלייתלאחרחודש

אי.בשורהבעפולההעלמיןבבית,1/5/49תשייט,באיירב'ביוםנקברהרנה
הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.00272017-5רנהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון הפניםמשרדהעתק:
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צברי)רומה(ורחמיהסלימןבןפרטי(שם)ללאהנדון:
204/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחההתגוררההתינוק,אםצברי,רחמיהגבישמסרהבכתבעדותפיעל
צלפון.במושבלהתגוררעברהכךואחרהעיןבראשתחילה

ששקלבנהאתהאםראתההלידהלאחרקשה.בלידהבןהאםילדה1952בשנת
העדות,מןשעולהכפיהחולים,בביתחודשיםשלושהלאחרקילו.כארבעה
עתבאותההתינוק.אתלקחתהחוליםלביתבאוהאבהחלמהלביתהאםהועברה
נפטר.בנוכילונמסר

בנוכילוואמרניקיוןעובדאליוניגשהחוליםביתאתעזיבתולפני
נמכר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

ודומיהשלמהשלהבןלפיההפנים,משרדשללידהתעודתהוועדהבידי.1
תשט״ובחשוןכ״דביוםנולד5264706מספרזהותתעודתצברי

20/11/54.

(,1158/54)מספרירושליםהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
נפטר,15ןצלםוירושליםמפרוזדורצברירומיהשלבןכיעולהממנו
בהיותובירושלים,הדסההחוליםבבית22/11/54תשט״ובחשוןכ״וביום

ימים.שלושהבן
במוח.ופגיעהפנימייםדםשטפיהמוות:סיבת

שלבןלפיהירושלים,קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.3
בחשוןכ״וביוםנפטר,15צלפוןירושליםמפרוזדורצבריושלמהרומיה
בביתלקבורהוהובאיומייםבןבהיותוהדסההחוליםבביתתשט״ו
שורהא',חלקה,1ו/גושתשט״ובחשווןכ״זביוםהמנוחותהרהעלמין
.1158/42639ממשלתיקבורהרישיוןמספרצויןכן.4מספרקברט״ז,

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרצבריודומיהסלימןשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ירושליםהדסההחוליםבביתבמוחופגיעהפנימייםדםמשטפי22/11/54
יומיים.בןבהיותו
,1ו/גוש23/11/54ביוםהמנוחותהרהעלמיןבביתלקבורההובאהתינוק
.4מספרקברט״ז,שורהא',בחלקה
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

ל\״ה(^
ג

שופטת)דימ'(קובל,
ועדהחברת

דליה שופט)דימ'(קדמי, הוועדהו"ר

.5264706התינוקשלזהותתעודתמספר הרישוםלעדכון-הפנים

יעקב

העתק
משרד
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חבניושמחהמצליחבןרענןהנדון:
205/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםרענןנולדהתינוק,שלאמוחבנישמחהגברתשלעדותהפיעל
ציונה.בנסהמשפחהבבית18/2/52
לרופאאמוידיעלונלקחברערענןחשחודשיםשמונהבןבהיותו

התלווהואביוקפלןהחוליםלביתרענןהועבררופאבהוראתציונה.בנס
חברהוכינפטרשבנולונאמרלמחרת,החוליםלביתהאבכשחזראליו.
בקבורתו.טיפלהקדישא

רענן.שלבגורלועלהמהיודעתלאהמשפחה
רענן.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ביוםנולדחבניושמחהמצליחבןרענןלפיהעולה,תעודתהוועדהבידי.1
.18/2/52תשי״ב,בשבטכ״ב

בןרענןלפיורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בןבהיותוצריפין,החוליםביתאלבדרךנפטרציונהמנסחבנימצליח
חודשים.חמישה

רענןלפיוצריפין,החדליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
החוליםלביתבדרך21/8/52ביוםנפטרציונהמנסחבנימצליחבן

חודשים.חמישהבןבהיותו

גופתולפיוצריפין,הפתולוגי
חודשים.שבעהבןבהיותו

המכוןשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.4
,21/8/52ביוםנותחהחובנירענןשל

מיון".בחדרשמתילד-מת"הובאהנתיחותביומןמצויןכן
הוועדה:מסקנות

מןעולההשונים,ברישומיםרענןשלגילובציוןהפעוטההבדלאףעל
ביוםנפטרחבניושמחהמצליחבןרענןהתינוקכיבוודאות,לעילהמידע

חודשים.שישהבןבהיותוצריפין,החוליםלביתבדרך21/8/52

אותר.לאקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ף)מי?"(אלו
ועדה

מימון,
חבר

דוד שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

.051099414רענןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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בוניושושנהגמליאלבתנדירההנדון:
206/97מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהנכנסההתינוקת,אםבוני,שושנההגב'שמסרהבכתבעדותפיעל
בתנוספתובתוחציהשנהבתנדירהעםיחד1950בשנתשבתימןחאשדלמחנה
ימים.חודש

שהיאבטענההאחיותאחתידיעלנדירהנלקחהלמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
חזרה,לקבלהוביקשנדירהאתשלקחולאחיותהאבהלךשלמחרתביוםחולה.

נענה.לאאךגופהלראותתבעהאבאיננה.היאכילונאמראך

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

השוניםהתמותהוברישומיבארכיוניםמקיפותבדיקותערכוהוועדהחוקרי
לבררהצליחולאאךשבתימן,חאשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדים

נדירה.שלבגורלהעלהמה

הוועדה:מסקנות
גמליאלבתנדירהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

בוני.ושושנה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדההוו"רי

בוני.נדירהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
043656339בוניגמליאלהאבשלת.ז.מספר
.042871962בונישושנההאםשלת.ז.מספר
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סיאניוסעדהסולימןבןציוןהנדון:
207/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותוסיאני,דינהגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנהציון,עםיחד1949בשנתמתימן

אמואותוהיניקהושםשבמחנה,התינוקותלביתציוןהועברלארץבהגיעם האםרמב״ם,החוליםבביתאושפזשציוןלאםנמסרהימיםבאחדיום.יום החולים.בביתאותוביקרה

ציון.שלפטירתועלברמקולהמחנהמנהלהודיעמהזמןלאחר
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 בבית1/1/50ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתסוני"סולימןבן"ציון
חודשים.חמישהבןבהיותוחיפה,הממשלתיהחולים
והתייבשות.מעייםדלקתהמוות:סיבת

בן"ציוןלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2 בןבהיותו,1/1/50ביוםנפטרא'שמרעיןהעוליםמביתסיני"סולימן חודשים.חמישה

והתייבשות.מעייםדלקתהמוות:סיבת

סוגי"סולימןבן"ציוןכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.3
מדלקתכתוצאהחודשים,חמישהבןבהיותונפטרשמרעיןהעוליםמבית בחיפה.נקברציוןכיצויןכןוהתייבשות.מעיים

סולימןבן"ציוןהתינוקלפיודודמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4 בןבהיותו1/1/50בטבתי״בביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתסוני"
התינוקות"."במקוםיוםבאותוונקברחודשיםחמישה

מסקנות:

ביוםנפטרסיאניוסעדהסולימןבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.חמישהבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית1/1/50
התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאציון
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.4149502ציוןשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גהריוסעדהיוסףבתפרטי(שם)ללאהנדון:
208/97מספרתיק

התלונה:פרטי

רעננה.במעברתהמשפחהשוכנהנהרי,סעדההאםשמסרהבכתבעדותפיעל
נאמרהיוםלמחרתביפו.דגיאניהחוליםבבית7/10/51ביוםנולדהבתה
נפטרה.בתהכילאם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

ולכן3/9/51ביוםנולדהנוספתאחותכיהתבררהמשפחהעםנוספתבשיחה איננובלבד,הנחהעלהמבוססשבכתבבעדותםידםעלשנמסרהלידהתאריך
נכון.
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

ל״יוסףלפיואביב,תלהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
26/11/53תשי״דבכסליוי״טביוםבתנולדהרעננהממעברתנהרי"ומזל אביב-יפו.תלצהלוןהחוליםבבית

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית26/11/53ביוםנפטרהרעננהממעברתיוסףנהרישלתינוקת
יפו.צהלוןהחולים
במוח.דימוםהמוות:סיבת

מזל"בתלפיוהרופא,אסףהחוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.3 .26/11/53ביוםנותחהוגופתהצהלוןהחוליםבביתנפטרהנהרי"

הוועדה:מסקנות

מדימוםנפטרהגהריוסעדהיוסףשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהאביב-יפו,תל)דגיאני(צהלוןהחוליםבבית26/11/53ביוםבמוח

יום.בת
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

כמזלהאםשםרישוםאףעלנהריוסעדהיוסףשלבתםשלבזיהויהספקאין
המשפחה.מגוריומקוםהאבשםפיעלוזאת
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
התינוקת.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין

.4162895-9יוסףנהריהאבשלת.ז.מספר

.4162896סעדהנהריהאםשלת.ז.מספר
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לויאחמר)שושנה(ושמעהמאידמסעודבתפרטי(שם)ללאהנדון:
209/97מספרתיק

התלונה:פרטי

התגוררההתינוקת,שלהוריהאחמר,ושושנהמאירשמסרובכתבעדותפיעל
ברמלה.המשפחה

האםהועברושכנתהשלבעצתהבביתה.תינוקתהאםילדה1950באוקטובר החוליםבביתהתינוקתאתהשאירההאםהרופא.אסףהחוליםלביתוהתינוקת
הוחתםשםלמשרדהופנההחוליםבביתלבקרהראשוןביוםהאבוכשחזרלשבת
נפטרה.בתוכילוונאמרהביןלאטיבושאתמסמךעל

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בתםכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.1
צריפין.החוליםבבית26/10/51ביוםנולדה"אחמד"ושמעהמסעודשל
ברמלה.התגוררההמשפחהכיצויןכן

כיעולהממנוצריפין,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2 יוםובאותו׳26/10/51ביוםהחוליםבביתאושפזשמעה"בן"מסעודה
נפטר.

עולהממנההרופא,אסףהחוליםמביתפטירההודעתאיתרההוועדה.3 שעותכמהוכעבור"נולד14ר'רח'מרמלהמסעודה"שמעהאחמר"בןכי
מחוסרכתוצאהצריפיןהממשלתיהחוליםבבית26/10/51ביוםוזאתמת"

בשלות.

אחמר"בןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
26/10/51תשי״בבתשריכ״וביוםנפטר173רח'מרמלהמסוד"ושמעה שעות.חמשבןבהיותוצריפין,החוליםבבית
בשלות.חוסרהמוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

לויאחמרושמעה)מאיר(מסעודשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הרופאאסףהחוליםבביתמספרשעותלאחרונפטרה26/10/51ביוםנולדה
כפג.ומלידתהכלליתמחולשהכתוצאה

קבורתה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה

שמותעםהצלבהסמךשעלהריהתינוקתשלמינהברישוםשחלהשיבושלמרות
ודאי.הינוהזיהויהמגוריםומקוםההורים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודש^פטת")דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד
התינוקת.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין

.041462110)מאיר(מסעודהאבשלת.ז.מספר

.041462128שמעההאםשלת.ז.מספר
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משיחואבליןיחזקאלבןפרטי(שם)ללאהנדון:
210/97מספרתיק

התלונה:פרטי

החוליםבביתבנםנולדהתינוק,הוריידיעלשנכתבבכתבעדותפיעל
הרצליה.במעברתהתגוררהשהמשפחהבעת1953בשנתסבאבכפר

להנאמרלמחרתסבא.בכפרהחוליםבביתאמואותוהניקהימיםשלושהבמשך
עליהםלו,שדרושותתרופותהחוליםבביתשאיןומכיווןבצהבת,חלהשבנה

בילינסון.החוליםלביתלהעבירו
כילהנאמרבילינסון,החוליםבביתאימואותוביקרהבהםיום17לאחר
נפטר.בנה

פטירתו.עלהמעידמסמןכללהניתןולאגופתואתראתהלאהאם

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

לפיוסבא,בכפרהיולדותביתשללידותספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
.13/4/54ביוםנולדמגילילמשיחויחזקאלאבליןבןהתינוק

)מסיבילינסוןהחוליםמביתמקורימחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.2
בהיותו,13/4/54ביוםאושפזמשיחהתינוקלפיו(,3026/54497/54

יום.בן
עםשנולדכיווןהלידה,לאחרמידכפר-סבאיולדותמביתהועברהתינוק

סגור(.טבעת)פיסגורמום־אנום
ונפטרבצהבתחלהאךנותח,התינוקכיהמחלהסיכוםבגיליוןאףנרשם .30/4/54ביום

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 החוליםבביתנפטרהרצליהמגלילמשיחשבתיכבןשנרשםהתינוקכי
.30/4/54תשי״ד,בניסןבכ״זבילינסון

התינוקלפיו(126/545)מסיגופהנתיחתשלפרוטוקולאיתרההוועדה.4
.09:30בשעההמוותלאחרונותח07:30בשעה30/4/54ביוםשנפטרמשיח

עצמו.בעדמדברהנתיחהדו"ח
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הוועדה:מסקנות

התינוקכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
החוליםבבית30/4/54ביוםנפטרמשיחואבליןיחזקאלבןפרטי(שם)ללא

בילינסון.
קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

מופיעהבריאות,משרדשלהפטירותבפנקסשנרשםכפיהתינוקשלשמו
זהים.נםהיהפרטיםיתראךהאבשםהשמטתתוךסבולשםבהתייחס

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

היישלת.ז.מספר

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.052246725לודלעדכון-הפניםמשרד הרישום
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)גז(גואזוהלנהאליהובןמרדכיהנדון: 211/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אם)גז(,גואזהלנההגב'שלעדותהפיעל
עברהמכןולאחרהכרמלעלבסנט-לוקסתחילהשוכנה,29/3/49ביוםמתונים
חדרה.שלידחייםנווההעוליםבביתלהתגורר

שישהברנדייס.החוליםבביתמרדכיאתהמשפחהאםילדה,14/1/50ביום
רופאהמשפחה.לרופאונלקחמשילשוליםמרדכיסבלהלידה,לאחרחודשים
החוליםלביתמרדכיעםיחדההוריםנסעוובעצתומרדכיאתבדקהמשפחה
ידיעלמרדכינבדקהחוליםבביתהפניה.במכתבמצוידיםכשהםרמב״ם
נפטר.בנםכילהםואמרההוריםאליצאמכןלאחרדקותומספררופא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

כיעולהממנוהמשפחה,שמסרההפניםמשרדשלרישוםתמציתהוועדהבידי
כן.14/1/50ביוםנולד,001969708ת.ז.מספרגואזאליהובןמרדכי
חיים.נווהחנה-כרכורפרדסהמשפחהכתובתנרשמה
החקירה:ממצאי

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
נולד,32מסיחייםנוהעבודהממחנהגואזוהלנהאליהובןמרדכיכי

בחותמתהוטבעזהדףכיצויןכןחדרה.היולדותבבית14/1/50ביום
"נפטר".

גואזכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
בהיותו,3/7/50ביוםהחוליםלביתמתהובאחדשה,אולגהמגבעתמרדכי

חודשים.שישהבן

ורעלת.במוחפגיעההמוות:סיבת

עולהממנוחיפה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בבית3/7/50ביוםנפטרחדשה",אולגהמ״גבעתמרדכי""גואזכי

חודשים.שישהבןבהיותוחיפה,החולים

ורעלת.במוחפגיעההמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטר)גז(,גואזוהלנהאליהובןמרדכיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותורמב״ם,החוליםבבית3/7/50ביוםורעלתבמוחמפגיעהכתוצאה
חודשים.שישה

אותר.לאמרדכישלקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)ממימון,דודשו־פטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.00196970־8)גז(גואזמרדכישלת.ז.מספר
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מגידישוגליהרחמיםבתמריםהנדון:
212/97מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחימגידיש,שלוםמרשלעדותופיעל ליד.בביתהמעברבמחנהתחילהושוכנה1950בשנתשבלובמטריפולי
אי(.)פלוגיהבלכישלהתגוררהמשפחהעברהחודשיםמספרמקץ
אסףהחוליםבביתואושפזהחלתהלערךשנהבתובהיותהבארץנולדהמרים

בהגיעהאךולקחתהלבואהאםהתבקשהשבועייםשלזמןפרקלאחרהרופא.
נפטרה.בתהכילהנאמר

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עולהממנוהרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.1 ביוםלאשפוזהתקבלהאימפלוגיהמגידישוגליהרחמיםבתמריםכי
.16/5/52ביוםממנוויצאהחודשיםשישהבתבהיותה26/10/51

"נובאגיי"התינוקותביתשלשחפתלחולהרישוםכרטיסאיתרההוועדה.2
נולדהמגדישרחמיםבתמריםלפיוישראל,לאגודתהשייךהעיןשבראש
השחפתלמחלתהראשוניםהסימניםכיצויןכן.12/7/51ביוםבישראל נפטרה.9/10/52וביום6/52ב-הופיעו

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 7/51ב-נולדהאי()פלוגיהעוזהממושבמגידשרחמיםבתמריםכי
העין.בראש,9/10/52תשי״ג,בתשריכ'ביוםונפטרה
הריאות.שחפתהמוות:סיבת

מביתמגידישמריםכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.4
והובאהחודשים15בתבהיותההריאותמשחפתנפטרההעיןראשהתינוקות
.10/10/52תשי״ג,בתשריכ״אביוםתקווהבפתחלקבורה

לפיותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
תשי״גבתשריבכינפטרההעיןראשהתינוקותמביתמגידישבתמרים

בתשריכ״אביוםלקבורהוהובאהחודשים,15בתבהיותה,9/10/52
.4מספרקברל״ה,שורהב',ילדותבחלקת,10/10/52תשי״ג,
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הוועדה:מסקנות

נפטרהמגידישוגליהרחמיםבתמריםכיבוודאותעולהלעילהאמורמן 15בתבהיותההעיןראשישראלאגודתשלהתינוקותבבית9/10/52ביום השחפת.ממחלתכתוצאהחודשים

ב',ילדותבחלקתסגולה,העלמיןבבית10/10/52ביוםלקבורההובאהמרים
.4מספרקברל״ה,שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.050859800מריםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מהצריואורהיוסףבןפרטי(שם)ללאהנהון:
3/98מספרתיק

התלונה:פרטי

בנובמברבנםנולדהתינוק,שלאמומהצריאורהגברתשלעדותהפיעל
קפלן.החוליםבבית1950

בנה.אתראתהלאהרדמהתחתהיתהוהאםהיותקשה"ב״לידהנולדהתינוק
יששלבנהמשוםאפשרי,בלתיהדברכילהנמסרלראותוכשביקשהלמחרת
נפטר.בנהכילאםנמסרלמחרתחום.

נקבר.היכןלהידועולאהגופהאתראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

"אורהשלהתינוקלפיוקפלן,החוליםמביתלידהגיליוןהוועדהבידי.1
מלקחיים.בלידת17/11/54ביוםנולדמצרי"

ובליבמוחדימוםשלסמניםעםנולדהתינוקכיצויןהלידהבגיליון
ביוםנפטרזאתובכללנשוםהחלמלאכותיתהנשמהולאחרנשימה

18/11/54.

"התינוקלפיורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
תשט״ו,בחשוןכ״בביוםקפלן,החוליםבביתנפטרמהסרי"יוסףבן

יום.בןבהיותו18/11/54
מוחית.פגיעההמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מהצריואורהיוסףבןפרטי(שם)ללאהתינוקכיעולהלעילהמידעמן
מפגיעהכתוצאהלידתולאחריוםקפלן,החוליםבבית18/11/54ביוםנפטר

מוחית.

קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
היילוד.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4162484יוסףמהצריהאבשלת.ז.מספר

4162485-9אורהמהצריהאםשלת.ז.מספר

1442



משעליושולמיתשמעוןבתחיההנדון:
8/98מספרתיק

התלונה:פרטי

חיהנולדההתינוקת,אחות)ביאלר(,משעלירחלהגב'שלבכתבעדותפיעל
מרפא.רמתהחוליםבבית10/8/48ביום

החוליםלביתוהועברהמשילשוליםחיהסבלהחודשיםשישהבתבהיותה
פעמים.מספרהחוליםבביתחיהאתלבקרבאוההוריםתקווה.פתחבילינסון

שםאךחיהאתלהוציאמנתעלהאבהגיעהחוליםלביתכניסתהלאחרמהזמן
נפטרה.היאכילונאמר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

חיהכיעולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםשאלוןאיתרההוועדה.1
.10/8/48ביוםנולדהב'גניםמכפרמשעליושולמיתשמעוןבת

ממנה,18/1/49מיוםהבריאותמשרדשלפטירההודעתאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרהתקווה,פתחגניםמכפרמשעלישמעוןבתחיהכיעולה

אביב.תלהדסההחוליםבבית17/1/49

ממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
תקווה,פתחגניםמכפרנקבהממיןשמעון"בןמשעלי"חיהכיעולה
חמישהבתבהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית17/1/49ביוםנפטרה

חודשים.

ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת

ממנואביב,תליצחקנחלתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
תשייטבטבתי"חביוםלקבורההובאהמשעל"שמעוןבת"חיהכיעולה

מספרקבר,8שורהאי-י״ב,באזוריצחקנחלתהעלמיןבבית19/1/49
19.

הוועדה:מסקנות

נפטרהמשעליושולמיתשמעוןבתחיהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
אביב,תלהדסההחוליםבבית17/1/49ביוםמעיםודלקתמרעלתכתוצאה
חודשים.חמישהבתבהיותה

באזוראביבתליצחקנחלתהעלמיןבבית19/1/49ביוםלקבורההובאהחיה
.19מספרקבר,8שורהאי-י״ב,
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.003587565משעליחיהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דמריופורטונהיוסףבתאסתרהנדון:
9/98מספרתיק

התלונה:פרטי

מטוניסארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחידמרי,אבימרשלעדותופיעל
.1951שנתבתחילתאו1950שנתבסוף

שבועיים־שלושהברמלה.אסתראתהאםילדה,1951תחילת1950שנתבסוף
)סרפנד(.הרופאאסףהחוליםלביתונלקחהמשילשוליםאסתרסבלהמכןלאחר
נפטרה.אסתרכילהוריםנמסרמכןלאחרמהזמן

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

דמדייוסףהאבלפיוהעלייה,משרדשלרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.29/5/50ביוםארצהעלה271771מספרזהותתעודתנושא

שתינולדודמרילמשפחתלפיהםהפנים,משרדשלרישומיםאיתרההועדה.2
נולדההשנייהאסתרואילו19/2/51ביוםנולדההאחתאסתר.בשםבנות .16/2/52ביום

ופורטונהיוסףבתאסתרכיעולההתושבים,מרשםשלהראשוןמהטופס.3
היאכיצויןכןברמלה.מתגוררתומשפחתה19/2/51ביוםנולדהדמרי

מספרזהותתעודתנושאאביהוכי044682מספרזהותתעודתנושאת
271771.

דמריופורטונהיוסףבתאסתרכיעולההשני,התושביםמרשםמטופס
נושאתהיאכיצויןכןברמלה.התגוררהומשפחתה16/2/52ביוםנולדה
.271771מספרזהותתעודתנושאאביהוכי109812מספרזהותתעודת

כישציינה"הראשונה".אסתרשלאחותהיהודיתעםשוחחוהוועדהחוקרי.4
אסתרכיאחיהוליתרלהסיפרהכשהאםיוםבתהיתהשאסתרלהזכור

נפטרה.

כישציינהמדלןבשםאסתרשלנוספתאחותעםשוחחוהוועדהחוקרי.5
כיעולהכןפטירתה.עלההודעהלהםנמסרהכאשריום12בתהיתהאסתר
שנולדההשנייהלבתקראהולכןנפטרהה״ראשונה"שאסתרהאמינההאם
אסתר.בשםמכן,לאחר
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הוועדה:מסקנות

כיסבירותשלגבוההבמידהעולהאסתר,שלאחיותיהחקירתעלבהסתמך
קבר.חלקתציוןללאכנפלונקברהנפטרהמשבועייםפחותבתבהיותה

וכןהרופא()אסףסרפנדהחוליםביתרישומיאתסרקוהוועדהחוקרי
לאסתר.המיוחסרישוםכלנמצאלאאךהמרכז,באזוררישומים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

•■זדן־ר(_$7

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
דמרי.אסתרהתינוקתשלת.ז.הוועדהבידיאין

.4271771דמרייוסףהאבשלת.ז.מספר
.4271772דמריפורטונההאםשלת.ז.מספר
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מורד)תקוה(וגג׳יהעזראבניותקוהמנחם-ילדים2הנדון:
10/98מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההילדים,אחותלמן,קוצפורהגבישלעדותהפיעל
חודשים.שבעהבןשהיהמנחםעםיחד1951אפרילחודשבמהלךמעירק

כדורי.במעברתשוכנההמשפחה
תבור,שבכפרלמרפאהונלקחמחוםמנחםסבלהמשפחה,עלייתלאחרשנהכחצי

אחותהמשפחהלביתהגיעההיוםלמחרתלביתו.ושולחרופאידיעלנבדקשם
החולים.לביתמנחםאתלשלוחישכילמשפחהואמרהחלבטיפת

נאמרלבקרוההוריםכשהגיעוהיוםולמחרתרמב״ם,החוליםלביתנלקחמנחם
נפטר.כילהם

מנחם.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

האםילדה1952שנתבמהלךבחולון.להתגוררהמשפחהעברהמהזמןכעבור
האם,נפטרהמכןלאחרשבועותכשלושהשביפו.אניידגהחוליםבביתבת דבר.למשפחהידועלאהתינוקתשלגורלהולגבי

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

מנחם:לגבי-החקירהממצאי

מרד"ונגייה"עזראלפיה(,009606)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
מנחםכיצויןכן.1951אפרילחודשבמהלךמעירקארצהעלווילדיהם

נפטר.וכיבהגיעוחודשיםשלושהבןהיה

"עזראהאבלפיוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.1/4/51ביוםארצהעלהמרד"

ממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.3
כןחודשים.שבעהבןבהיותו8/7/51ביוםאושפזמנחם""עזראכיעולה .10/7/51ביוםונפטרהמוח"קרוםדלקתשלבאבחנה"נשלחכיצוין

העצביםבמערכתמדלקתכתוצאהנפטרכיונמצאהמוותלאחרנותחהגופתו
השדרה(.)חוטהמרכזית

עזרא""מנחםלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
חודשים.שבעהבןבהיותו10/7/51ביוםנפטראתאכפרממעברת

)חוטהמרכזיתהעצביםבמערכתודלקתילדיםשיתוקהמוות:סיבת
השדרה(.

(,726/51)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5 בתמוזו'ביוםבחיפהנפטרתבורכפרממעברתעזרא""מנחםלפיו
חודשים.שבעהבןבהיותו,10/7/51תשי״א,

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת
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כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
ביוםלקבורהוהובאחודשיםעשרהבןבהיותונפטרעזרא""מנחם

.726/51הממשלתירישיוןמספרצויןכן.19/7/51

מנחם:לגבי-הוועדהמסקנות

ביוםנפטרמורדונגייהעזראבןמנחםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כשלושהוזאתחודשים,שבעהבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית10/7/51
ארצה.המשפחהעלייתלאחרחודשים

הילדים.שיתוקממחלתנפטרמנחם

דוד.מחנההעלמיןבבית19/7/51ביוםלקבורההובאמנחם
תקוה:לגבי-החקירהממצאי

עזראבתתקוהלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 החוליםבבית30/11/52תשי״גבכסלוי״בביוםנולדהמורדונגיח
חולון.במעברתהתגוררהמשפחתהביפו.צהלון

עזראבת"תקוהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בתבהיותה,8/1/53תשי״ג,בטבתכ״אביוםנפטרהחולוןממעברתמארד"
שבועות.חמישה

כללית.וחולשהמעייםדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנושאול,קרייתקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
כ״טביוםלקבורהוהובאהוחציחודשבתבהיותהנפטרהמורד""תקוה
.16/1/53תשי״ג,בטבת

תקוה:לגבי-הוועדהמסקנות

ביוםנפטרהמורדונגיהעזראבתתקווהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבועות.חמישהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית8/1/53

כיהתבררהממצאיםלאוראךהתינוקתשםאתמסרהלאצפורהאחותהאמנם
תקוה.שמה

שאול.קרייתהעלמיןבבית16/1/53ביוםלקבורההובאהתקוה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר ועדהחברת

הוועדהיו״ריעקב-קדמי,'שופט)דימ'(

העתק:
.049983372מנחםשלזהותתעודתמספר־הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

.04998332מורדנגייההאםשלשלת.ז.מספר
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נגיארונעמהסלימןבןסעידהנדון:
11/98מספרתיק התלונה:פרטי

עלתההתינוק,הורינגיארנעמהוגברתסעידמרשמסרובכתבעדותפיעל
ושוכנההשניםשלושכבןסעידעםיחד1949בשנתמתימןארצההמשפחה
העין.ראשבמחנה
אתולקחהשרהבשםאחותהמשפחהלאוהלנכנסהארצה,עלייתםלאחרכשבוע לאחרימיםשבוע.צריפיןהחוליםלביתהועברומשםהמחנהלמרפאתסעיד

בכדיצריפיןהחוליםלביתהעיןראשממחנהבמשאיתהאמהותהוסעומכן
אךילדיםבמחלקתבמיטהשוכבסעידאתראתההאםתינוקותיהם.אתלבקר סעידאתשמעהאףהיאלדבריהלמחלקה.להכנסלההתירלאהרפואיהצוות
אותה.ומחפשצועק

סעידשכבבההמיטהאתוראתההחוליםלביתהאםשבהמכןלאחרמספרימים
נפטר.כילהונמסרריקה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

המשפחה:טענות

זוכרתשהאםבעודהשומרתלהחוליםלביתנלקחסעידשלגידו״חלפי.1 צריפין.החוליםביתזההיהכיבבירור
מעידכינרשםהפניםממשרדבקשתהפיעללמשפחהשנשלחהרישוםבתמצית.2

עודנווהואנפטרלאסעידכיההוכחהוזוהי1963ביוליהארץאתעזב חי.
החקירה:ממצאי

נעמהבןסעידכיעולהממנה,64122מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 לביתנשלחההמשפחהכיצויןכןכמוארצה.עלייתועםשנתייםבןהיה העין.ראשהעולים
"סלימאןכיעולהממנוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.2

129מספרוכרטיס64122מספרעולהתעודתנושאיםנגיאר"ונעמהיחיא בסמוךהשנתיים.בןסעידובהםילדיהםשלושתעםיחדלמחנהנכנסו
".21/12/49"נפטרנרשםסעידשללשמו

ממנההשומר(,)תל5מספרהחוליםביתשלשחרורתעודתהוועדהבידי.3 ,יילד)נרשםנגיר"יחיאסלימן"סעידכיעולה

ראשהעוליםמבית( .22/10/49ה-ביוםונפטר16/10/49ה-ביוםהחוליםלביתנתקבלהעין

לב.ודוםמעייםדלקתהמוות:סיבת

ממנוהשומר(,)תל5מספרהחוליםביתשלמחלהסיכוםהוועדהבידי.4 ...נתקבל)שנתיים?(בןילד״_נגר"יחיהסלימן"סעידכיעולה
.22/10/49ביוםונפטרחלש..."מאדקשהבמצב

לב.ודוםמעייםדלקתהמוות:סיבת
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מחלקתהשומר()תל5מספרהחוליםביתשלפטירההודעתהוועדהבידי.5
העיןראשהעוליםממחנהנגר"יחיהסלימן"סעידכיעולהממנהילדים,
שנים?".2-3"בןבהיותו22/10/49ביוםנפטר

לב.ודוםמעייםדלקתהמוות:סיבת

בןסעידכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.6
21/12/49ביוםנפטר129כרטיסמספרנושאנגיארונעמהיחיאסלימאן
שנתיים.בןבהיותו

כיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלנוסףפטירותיומןהוועדהבידי.7
שנתיים.בןבהיותו,24/10/49ביוםנפטרנגר"יחיאסלמן"סעיד

"סעידכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.8
תש״יבתשריכ״טביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהנגר"יחיאסלימן

".3-2"בןבהיותוהשומר()תל5מספרהחוליםבבית22/10/49

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

שללקבורהוהפניהפטירהרישומימתוךידבכתבפתקאיתרההוועדה.9
אביושלההודעהלפיסעידנפטר,129"מספרנרשםבוהעיןראשמחנה
"(.15/12/49הכרטיסיםחלוקת)בזמן

עולהממנוהבריאות,משרדשל00976מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.10
כתוצאהנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהנגיר"יחיאסלומון"סעידכי

תקווה.בפתחלקבורהוהובאשנים"3-2"בןבהיותומעייםמדלקת

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.11
בהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהנגיריחיאסלימןסעידכיעולה

בבית24/10/49תש״יבחשוןא'ב'ביוםלקבורהוהובאשנתייםבן
.41מספרקברב',שורהילדיםחלקתסגולההעלמין

הוועדה:מסקנות

נפטרנגיארונעמהסולימןבןסעידכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
)תל5מספרהחוליםבבית22/10/49ביוםלבודוםמעייםמדלקתכתוצאה
שנתיים.בןבהיותוהשומר(,

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית24/10/49ביוםלקבורההובאסעיד
.41מספרקברב',שורהילדים

.ומכאן15/12/49ביוםרקסעידבנופטירתעלהמחנהלמינהלתדיווחהאב
המחנה.שלהפטירותוביומןלמחנההכניסהביומןהמוטעההרישום

בדו״חתינתןבנדוןמקיפהשהתייחסותהריהפניםמשרדלרישומיבאשר
הוועדה.שלהמסכם

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
.04135865-6סעידנגיארשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דייריםדודבןפרטי(שם)ללאהנדון:
12/98מספרתיק

התלונה:פרטי

ידיעלשנתקבלהתינוק,שלאביודיירים,דודמרשלבכתבתצהירפיעל
בבית21/7/51ביוםבןאשתוילדההחוץ,ומשרדבקנדהישראלקונסול
בעפולה.החולים

האבהגיעלמחרתאותו.לראותלההותרלאאךבוכה,התינוקאתשמעההאם
נפטר.בנוכיהקבלהפקידידיעללונמסרובבואוהחוליםבביתלבקרו

לאההוריםמשפיל.יחסוקיבללו,ניתןלאגופתואתלראותשביקשאףעל
קבר.חלקתאוגופהראו

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

דיוויסהתינוקלפיובעפולה,החוליםמביתמחלהגיליוןאיתרההוועדה.1
במשקללהיריוןומחצההשביעיבחודש11/8/51ביוםנולדיוגבמהיישוב

.12/8/51ב-היינויוםכעבורונפטרגרם1600

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בעפולה,החוליםבבית12/8/51ביוםנפטרמ״היוגב"דייויסהתינוק יום.בןבהיותו
פג.לידתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

12/8/51ביוםנפטרדייויםדודשלהבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
פג.שנולדמכךכתוצאהיום,בןבהיותובעפולה,החוליםבבית

קבורתו.מקוםצויןלאנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
היילוד.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
מאחרהתינוקהורישלהזיהויתעודותמספרילהשיגביכולתינואיןנ.ב.:
בקנדה.ומתגורריםמהארץירדווהם
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פרטי(שם)ללא-תאומיםזוגותשניהנדון: )אריאל(שרעביורחלאפריםבני 15/98מספרתיק

התלונה:פרטי

התגוררההתאומים,זוגותשניאחיבועז,אריאלמרשלעדותופיעל
שלם.בכפרהמשפחה

1951בשנתאביבתלהדסההחוליםבביתובתבן-תאומיםילדההאם משוחררתשהיאלאםהודיעוהיום,למחרתיומיים.במשךאותםוהיניקה
נפטרו.שהתאומיםכיווןלביתה
התאומים.שלקברחלקותאוגופותראולאההורים

הדסההחוליםבביתנוספיםתאומיםהאםילדה,1956-1955השניםבמהלך
נפטרו.הםכילאםנאמרמכןלאחרקצרזמןאביב.תל

התאומים.שלקברחלקותאוגופותראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
הראשונים:התאומיםלגבי-החקירהממצאי

אפריםלפיוהפנים,משרדשלהתושביםמרשםמספרדףאיתרההוועדה.1
.6מספרכ״ורחובסלמהבכפרהתגורראריאלשרעבי

רחללפיואביב,תלהדסההחוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.2
.7/1/53ליוםעד3/1/53ביוםלאשפוזהתקבלהשרעבי,לאפריםהנשואה .3/1/53ביוםובתבןנולדולאםכינרשםהלידותביומן

ביום.בולאחריומתההבתוכיבלידתונפטרהבןכינרשםכן
הראשונים:התאומיםלגבי-הוועדהמסקנות

שרעביורחלאפריםשלילדיהםהתאומיםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
נפטרהבןאביב.תלהדסההחוליםבבית3/1/53ביוםנפטרו)אריאל( ביום.בואךמכןלאחרנפטרההבתואילובלידתו
הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאונפליםבהיותם

השניים:התאומיםלגבי-החקירהממצאי

אפריםלפיוהפנים,משרדשלהתושביםמרשםמספרדףאיתרההוועדה.1
כינרשםנלווהבדף.6מספרכ״ורחובסלמהבכפרהתגורראריאלשרעבי

.4/3/54ביוםלאריאלהמשפחהשםאתשינתההמשפחה

ורחלל״אפריםלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2 בבית31/8/54ביוםבןנולד,6מספרכ״ורח'סלמהמכפראריאלי"
הדסה.החולים
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עולהממנוהדסה,העירוניהחוליםביתשליולדותיומןאיתרההוועדה.3
זכרממיןבןוילדה"29/8"ביוםאושפזהאריאלי",אפריםאשת"רחלכי

".5/9"ביוםשנפטר"31/8"ביום

התאום.אחיולגביקייםעוקבתבשורהזההרישום

אוריאלשלתינוקלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
נפטר,31/8/54יוםיליד6מספרכורח'סלמהמכפרזכרממיןרחל
אביב.תלהדסההחוליםבבית5/9/54ביום

חנק.המוות:סיבת

השניהתינוקלגביגםהפטירותבפנקסקייםעוקבתבשורהזההרישום
המוות.סיבתאתלהוציא

השניים:התאומיםלגבי-הוועדהמסקנות

שרעביורחלאפריםבגיהתאומיםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
השני,שלמותוסיבתלגביואילומחנקהאחד5/9/54ביוםנפטרו)אריאל(,
קריאתה.מאפשרלארישומה

ימים.חמישהכבניבהיותםאביב,תלהדסההחוליםבביתנפטרוהתאומים

הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאונפליםבהיותם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד(
ועדהחבר

$ופטת)דימקובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

התאומים.שלת.ז.הוועדהבידי
.009014192שרעביאפריםהאבשלת.ז.

.004813176שרעבירחלהאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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)דרורי(חרוריושושנהסלםבןעזראהנדון: 16/98מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםעזראנולדהתינוק,שלאחיוחרורישמואלמרשלבכתבעדותפיעל
1/10/51.

לאבטבריההחוליםבביתלראותוהאםוכשבאה1951שנתבמהלךחלהעזרא
גופתו.שתמסרמבלינפטר,שעזראלהנמסרלבסוףאותו.מצאה

נמסרובסופהבדיקההמשפחהעבורערךחובבעמיכיצויןשבכתבבעדות
הממשלתיהחוליםבבית28/11/51ביוםנפטרעזראאחיוכיחרורילשמואל
הקבר.חלקתאתמצאלאהעדאךבטבריה,

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עולהבוומהרשוםטבריההבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 הסקוטיהחוליםבביתנולדחרוריושושנהסליםבןעזראהתינוקכי
.1/10/51תשי״ב,בתשריא'ביוםבטבריה

)מסיבטבריההממשלתיהחוליםמביתמקורימחלהגיליוןאיתרההוועדה.2
ניתוחלצורךאושפזחרורישושנהבןעזראהתינוקלפיו(,1493/51

לאשפוזו51ה-וביוםימיםתשעהבןבהיותו9/10/51ביוםהחוליםבבית
בוקר.לפנותנפטר

עולהממנוטבריההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בןבהיותו,28/11/51ביוםנפטרחרורישלוםבןעזראהתינוקכי

כחולשהמצוינתפטירתוסיבתבטבריה.הממשלתיהחוליםבביתחודשיים,
כללית.

הוועדה:מסקנות

ושושנהסלםבןעזראהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
החוליםבביתחודשיים,בןבהיותו,28/11/51ביוםנפטר)דרורי(חרורי

כללית.מחולשהכתוצאהבטבריההממשלתי

אותר.לאקבורתומקום

הקברותבביתטבריה.קדישאחברהשלהקבורהמספריחלקרקנמצאכינציין
שלקבורתומקוםאחרלהתחקותקשהולכןרישוםללארבותחלקותישבטבריה
עזרא.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

י( אלוף)מילמימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דיקובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.050654813עזראשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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פוריוסףובדורקמרדכיבתמלכההנדון:
17/98מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,אחייוסף־פור,ירמיהומרשמסרבכתבעדותפיעל
רמתיים.במעברתושוכנה1/1/51ביוםארצה

עשרהכעבורביפו.דגיאניהחוליםבביתתאומותהאםילדה4/9/51ביום
מלכהסבלהמכןלאחרשבועותשלושהלביתה.התאומותעםהאםחזרהימים

להשגחה.החוליםלביתלהעבירהוהומלץמשילשולים

חלתההאםלהיניקה.באהואמהבילינסוןהחוליםבביתכשבועשהתהמלכה
בביקוריםהמשיךשנה15כבןשהיהאליהווהאחביקוריהאתוהפסיקה
נפטרה.מלכהכילונמסרהאחרוןבביקורובקביעות.

גופהלמסורמקובלזהאיןכילו,נמסרובהגיעוהחוליםלביתנסעהאב
מלכה.שלהקבורהלסידוריידאגהחוליםביתכילונאמרכןמשפחה.לבני

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הה?ירה:ממצאי

בנותורבקהמלכהלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
ליולדותהחוליםבבית4/9/51ביוםנולדויוסף־פור,ובדורקמרדכי
רמתיים.במעברתהתגוררההמשפחהכיצויןכןיפו.וילדים

לפיהבילינסון,החוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.2
.1/11/51ביוםנפטרהמרמתיים,פוריוסףמרדכיבתמלכה

ריאות.ודלקתבשלותחוסרהמוות:סיבת

בתמלכהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בבית1/11/51תשי״בבחשוןביביוםנפטרהמרמתיים,פוריוסףמרדכי
שבועות.שבעהבתבהיותהבילינסון,החולים

ריאות.ודלקתבשלותחוסרהמוות:סיבת

הועדה:מסקנות

נפטרהפור,יוסףובדורקמרדכיבתמלכהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהבילינסון,החוליםבבית1/11/51ביוםריאותודלקתבשלותמחוסר

חודשיים.בת

אותר.לאקבורתהמקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף):לףומי^י'(
ועדה

מימון,
חבר

דודדימ'( שוגפטתוקובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
יוסף־פורמלכהשלת.ז.הוועדהבידיאין

.4676912יוסף־פורבדורקהאםת.ז.מספר

.4676911יוסף־פורמרדכיהאבת.ז.מספר
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עשריושרהזכריהבןדודהנדון:
24/98מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתדודנולדהתינוק,אחיעשרי,שלוםמרשמסרבכתבתצהירפיעל
ואושפזבמשקלעלייהואימשילשוליםדודסבלשנהבןבהיותו.1950

בביתדודאתביקרההאםאביב.תלהדסההחוליםבביתימיםלשבועיים
פעמים.מספרהחולים

היום.למחרתהחוליםמביתלהוציאותוכלכילהנאמרבהגיעה,הימיםבאחד
נפטר.דודכילהנאמרהחוליםלביתהיוםלמחרתומשחזרהלביתהשבההאם
בנה.שזהולהונאמרגופההיתהבהחשוךקירורלחדרנלקחההאם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

אתעזבדודכיעולהשמסרה,כפיהפנים,במשרדהמשפחהשערכהמבירור
שנה.13בןבהיותו7/63בתאריךהארץ

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשלהתושביםמרשםמספרדףאיתרההוועדה.1
והתגוררה)אשרי(עשרידודבתכשרההפניםבמשרדנרשמההמשפחהאם שכונתאדמתעלעירוני"שיכוןצויןכן.35ב'שכונהעירוניבשיכון
.909673מספרת.ז.נושאתהמשפחהאםוכי"2

ישראל.רמתאביבבתלהמשפחהכתובתנרשמהנלווהבדף

עולהממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2 הדסההחוליםבבית17/2/50ביוםנולדשלום"ושרהזכריהבן"דודכי
אביב.תל

שיכוןרמב״םגבעתיד"עלהתגוררההמשפחהכיצויןהלידותבפנקס ".2/35בלוקעירוני

כיעולהממנואביב,תלהדסההחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.3 ונפטר5/3/51ביוםלאשפוזהתקבלאביב,מתלעוזרי-אשרי"שלום"דוד "בןבהיותו,6/3/51ביום
1."

ממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
אביב"תלעיריתשיכוןישראלמ״רמתשלום"דודאשרי"עוזריכיעולה
חודשים.12בןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית6/3/51ביוםנפטר
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עולהממנואביב,תלמחוזקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5 כ״חביוםלקבורהוהובאשנהבןבהיותונפטראשרי"שלוםבן"דודכי
,8שורה,1א'חלקהשאולקרייתהעלמיןבבית6/3/51תשי״אא'באדר שנה.בןבהיותו
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרעשריושרהזכריהבןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כשנה.בןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית6/3/51ביוםריאותמדלקת

שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית6/3/51ביוםלקבורההובאדוד
8.

וזאתבזיהויוספקאיןדוד,שלמשפחתושםברישוםהדיוקאיאףעל
משרדשלהלידותבפנקסשנרשמהכפיהמשפחהמגוריכתובתעםבהצלבה
נוספים.ופרטיםהבריאות

שהתייחסותהרי7/63ב-הארץאתעזיבתובענייןהפניםמשרדלרישומיבאשר
הוועדה.שלהמסכםבדו"חכלולהבנדוןמקיפה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.008541799עשרידודשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

009096736זכריההאבשלת.ז.מספר
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שמעוןושמעהיעקבבתשרההנדון:
25/98ממסרתיק

התלונה:סרטי

שרהנלקחההתינוקת,שלאמהשמעוןשמעהידיעלשניתנהבכתבעדותפיעל
התינוקות.לביתשמרעיןמחנהשלהמשפחהמאוהל1949שנתבמהלך

בביתלהנאמריקהלהגשובכשחזרהמספרשעותולאחרשרהאתהניקההאם
נפטרה.שבתההתינוקות

נמסרההפצרותלאחרתקיף.בסירובנתקלהשרהשלגופתהאתלראותלבקשתה
רמב״ם.החוליםביתשלהמתיםבחדרשתחפשלה

שלגופתהאתמצאוולאדם"מלאי"חיתוליםוהסבאהאםראובמקוםבביקור
פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלולאוכןשרה,

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

יעקב"סלימןלפיה(,66653)מסימקוריתעולהתעודתאיתרההוועדה.1
.1949בשנתארצהעלושמעון"ושמעה

.1949בשנתנולדהשרהכיצויןבנוסף

כיעולהוממנוחדרההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
נפטרה,ב'שמרעיןעוליםמביתשמעוןסלימןיעקבבתשרההתינוקת
המוח,קרוםמדלקתכתוצאה,21/4/50ביוםחודשים,שבעהבתבהיותה
תיכונה.אוזנייםודלקתריאותדלקת

מופיעהוועדהידיעלשאותררמב״םהחוליםביתשלפטירותביומן.3
שמרמעיןמתההובאהשמעוןסלימןיעקבבתשרההתינוקתכירישום
חודשים.שבעהבתבהיותה,21/4/50ביוםרמב״םהחוליםלבית

התינוקתלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
25/4/50ביוםנקברהשמרעיןהעוליםמביתשמעוןסלימןיעקבבתשרה

שבמקום.התינוקותבחלקת

הוועדה:מסקנות

ושמעהיעקבבתשרההתינוקתכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
.21/4/50ביוםרמב״םהחוליםלביתשמרמעיןמתההובאהשמעון

דוד.שבמחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת25/4/50ביוםנקברהשרה
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י(לאלוף)מימימון,דוד
ועדהחבר

שרה.שלת.ז.
.030447213שמעוןשמעה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

( שופטת)דימעקובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון
האםשלת.ז.מספר

העתק:
הפניםמשרד
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פורתואילנהמשהגתפנינההנדון:
26/98מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההתינוקת,אחותכהן-צדק,יפהידיעלשניתנהבכתבעדותפיעל
חנה.פרדסבמחנהושוכנה1950שנתבמהלךמפרסארצההמשפחה

בביתויפה,פנינה-תאומותהאםילדהארצהעלייתםלאחרשבועותשלושה
באורלהתגוררהמשפחהעברהמכןלאחרחודשיםשלושהבחדרה.החולים
יהודה.
לביתונלקחהגבוהמחוםסבלהפנינה,חלתהחודשיםושמונהשנהבתבהיותה
להמשךהחוליםבביתהושארהפנינהבדיפטריה.חלתהכיונמצאהחולים לביתם.שבווההוריםטיפול

היום.למחרתלקבורהותובאנפטרהפנינהכילהםנמסרלבקרהכששבולמחרת
לקבורה.הובאהכברפנינהכילהםנאמרלמחרתבהגיעם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

כך:עלקובלתהמשפחה

ואילותשי״ב,בשבטב'ביוםנפטרהפנינהכינכתבקדישאחברהשלבאישור
הפניםמשרדשלהפטירהבתעודתבנוסף.22/2/52ביוםהוצאהקבורהרישיון
.26/2/52תשי״בבשבטל'ביוםנפטרהפנינהכינכתב

הקברעלשםציוןכלנמצאלאהעלמיןבביתבביקורםכיהמשפחהקובלתכן
לפנינה.המיוחס
החקירה:ממצאי

"פורט"פנינהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
26/2/52ביוםונפטרה1949בשנתנולדה,343אוהלאי,סהיהממעברת
ברק.בניהחוליםבבית

ידיעלשנמסראביב-יפותלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.2
אוהלא',סקיהממעבדתפורתמשהבתפנינהכיעולהממנוהמשפחה,

לקבורהוהובאהתשי״בבשבטב'ביוםנפטרה,1949בשנתנולדה,343
.8מספרקבר,4שורה,1ג'אזורשאולקרייתהעלמיןבבית

.22/2/52ביוםהוצאהאישור

לפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלמקוריקבורהיומןאיתרההוועדה.3
א'ביוםלקבורהוהובאהשנתייםבתבהיותהנפטרהפורתמשהבתפנינה
.27/2/52תשי״בבאדר
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהפורתואילנהמשהבתפנינהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנתיים.כבתבהיותהברק,בניהחוליםבבית26/2/52
ג'באזורשאול,קרייתהעלמיןבבית27/2/52ביוםלקבורההובאהפנינה

.8מספרקבר,4שורה,1

ולאזמניסימוןקובעתקדישאחברההמשפחה.ידיעלמוקמתמצבהכידוע
מצבה.

הפטירהמועדברישוםטעותחלהפנינהשלהוריהעבורשהוצאבאישור
הפטירהתאריךרישוםעלנשענתזוקביעהסופר.טעותביומןהסתםמן

המקורי.הקבורהביומן

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

־£,
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהריו

העתק:
.050260272פנינהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לויומריםטובסימןבתפהימההנדון:
27/98מספרתיק

התלונה:פרטי

1952בשנתפהימהנולדההתינוקת,שלאמהלוי,מריםשלבכתבעדותפיעל ירושלים.הדסההחוליםבבית
שםחולים,ביקורהחוליםלביתפהימהנלקחהחודשים,שמונהבתבהיותה
מביתפהימהאתלקחתהאםמשהגיעהלמחרת,ללילה.להשאירההאםנתבקשה
נפטרה.שבתהלהנמסרהחולים,

אתהמאשרמסמךכללהניתןולאקברחלקתאוגופהראתהלאהמשפחה
פטירתה.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

התינוקתלפיוירושלים,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבביתנולדהבמקור()כךבנימיןומריםטובסימןבתפהימה
כתובתכיצויןכןכמו.3/7/52תשי״ב,בתמוזי'ביוםחוליםביקור

ירושלים.שמעההיתההמשפחה

התינוקתלפיוירושליםהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית20/10/52ביוםנפטרהירושליםא'22משמעהלויפהימה
יום.18ו-חודשיםשלושהבתבהיותהירושלים,הדסה
בלב.ממוםהנובעתלבספיקתאיהמוות:סיבת

לפיוירושלים,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
חודשים,ארבעהבתבהיותהנפטרה,א'22משמעהלויפהימההתינוקת
.26218מספרקבורהרישיון21/10/52ביוםלקבורהוהובאה

הוועדה:מסקנות

לויומריםטובסימןבתפהימההתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהירושלים,הדסההחוליםבבית20/10/52ביוםלבספיקתמאינפטרה

חודשים.משלושהלמעלהבת

המנוחותשבהרהעלמיןבבית21/10/52ביוםלקבורההובאהפהימה
בירושלים.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
פהימה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

,045864311טובסימןהאבשלת.ז.מספר
.4586432מריםהאםשלת.ז.מספר
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שלמהדודבתזרההנדון:
28/98מספרתיק

התלונה:פרטי

זרהנולדההתינוקת,שלאחיהשלמה,בנימיןשמסרבכתבעדותפיעל
שוכנההמשפחה.1951במאימשפחתהעםארצהועלתה1951בשנתבעירק

)מגידו(.מנסיבמעברת
מכןולאחרימיםמספרבנצרתהחוליםבביתזרהאושפזה1952שנתבמהלך
קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםנפטרה.זרהלפיההודעההמשפחהקיבלה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

להיותחדלהזרהכיעולהממנוהאוכלוסיןמרשםשלמסמךקיבלההמשפחה
לפיוהפניםממשרדנוסףמסמךקיבלוכן.1951משנתהחלהמדינהתושבת
מנסי(.מעברתנמצאהבו)אזורהעמקבמשמרמתגוררתזרה

החקירה:ממצאי

לפיובעפולה,העמקהחוליםביתשלמחלהתולדותגיליוןאיתרההוועדה.1 עשרהבתבהיותה8/10/51ביוםאושפזהמנסיממעבדתדוד"שלמה"זרי
כי:נרשםבנוסףמאוד"עדירודבמצב"ילדכי:צויןכןחודשים. 10/10/51ביוםונפטרהקשה"במצבעודאבלטובהיותרקצת"הילדה

.18:30בשעה

שלמה"זרהלפיועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית10/10/51תשי״בבתשריי'ביוםנפטרהמנסיממעבדתדוד"

בעפולה.

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנובעפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
.4/10/51ביוםלקבורההובאהדאוד"בתזרה"ילדה

הוועדה:מסקנות

10/10/51ביוםנפטרהשלמהדודבתזרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בעפולה.העמקהחוליםבבית

4/10/51ביוםולאבעפולההעלמיןבבית11/10/51ביוםלקבורההובאהזרה
הקבורה.ביומןבטעותשנרשםכפי

והרישוםביומןהרישוםמרצףחורגהקבורהביומןהקבורהתאריךרישום
מכן.לאחרנפטרהשזרהספקואין7/10/51ביוםנעשהלפניו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מי'ל'(מימון,דוד
ועדהחבר

.7467217זרהשל

ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
זהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)שחר(ככרעורחלדודבןשמעוןהנדון:
29/98מספרתיק

התלונה:פרטי

מטריפוליארצההמשפחהעלתה)שחר(בכרעמשפחתשמסרהבכתבעדותפיעל
חנה.בפרדסושוכנהלוב

בןכשהיהרמב״ם.החוליםבביתשמעוןאתאסתרהאםילדה23/6/52ביום
רמב״ם.החוליםבביתלאשפוזהוריוידיעלונלקחשמעוןחלהחודשיםשבעה
ההוריםמשחזרוהיום,למחרתולחזורלביתםלשובלהםנאמרהחוליםבבית
נפטר.כילהםנאמרשמעוןאתלבקרשלמחרתביום

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שמעון.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

החקירה:ממצאי

בשםנרשמההמשפחהכיעולהמהםהפניםמשרדרישומיאיתרההוועדה.1
"בוקרה".

ממנוהשומר,תלהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.2
התקבלב'מחנהחנהמפרדס,1952ילידבקרה"שמעון"הילדכיעולה

היההילדכיצויןכן.31/5/53ביוםהשומרתלהחוליםבביתלאשפוז
קשייםאצלווהופיעוהרגלייםבשתימשותקוהיהיומייםבמשךחולה

קבלתו.לאחרשעותכשלושנפטראךברזללריאתהוכנסוהואבנשימה

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

שלגופתוכיעולהממנוהמוות,שלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
כתוצאהנפטרהואכיונקבע31/5/53ביוםנותחהשמעון""דוקרה
חמור.ילדיםמשיתוק

עולהממנוהבריאות,משרדשל35804מספרקבורהרישיוןאיתרההוועדה.4
,1952ילידדוד",בןשמעון"בוקרהכי

מחנהחנהפרדסהעוליםמבית
תקווה.בפתחונקברילדיםמשיתוקכתוצאהנפטרבי

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
בביתנפטרחנהפרדסהעוליםמביתבוקרה"דודבןשמעון"ילדביעולה

תשי״גבסיווןכ״אהיביוםונקברשנהבןבהיותוהשומרתלהחולים
ל״ו,שורהבי,ילדיםבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית4/6/53

.20מספרקבר
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הוועדה:מסקנות

נפטר)שחר(בכרעורחלדודבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בןבהיותוהשומרתלהחוליםבבית31/5/53ביוםילדיםמשיתוק

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית4/6/53ביוםלקבורההובאשמעון
.20מספרקברל״ו,שורהב',ילדים

המשפחהשםמרישוםנובעבכרעבמקוםבוקרההמשפחהבשםהשיבושמקור
העלייה.עםבבוקרה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.051329266שמעוןשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חתוקהוחנהרחמיםבתלאההנדון:
1/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

תימן,ילדילגילויהציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהנעדרפרטימשאלון
אםילדה13/11/52וביום1950שנתבמהלךארצהעלתההמשפחהכיעולה

שבנגב.פדוייםבמושבהמשפחההתגוררהעתבאותהלאה.קראהלהבתהמשפחה

הדסההחוליםלביתלאההופנתהוחצי,כשנהבתבהיותה1954שנתבמהלך
אשפוזהלאחרימיםמספרהשומר.תלהחוליםלביתהועברהומשםשבעבאר
"תטופל".וקבורתהנפטרהלאהכיהודעהובומברקההוריםקיבלולאהשל

שלגורלהעללהצביעהיכוליםממצאיםכלבידיהאיןכיקבעהשלגיועדת
לאה.

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.1
ביוםהחוליםלביתהתקבלהפדויים",מ״מוסדלאה"הדוקה"ילדה

חודשים.14בתבהיותהביום,בוונפטרה18/4/54

מצבבגללשבע()בארהדסהחוליםלבית"...נשלחהנרשם:זהבגיליון
בצורהחולההילדהכינתרשמוקבלתהעםבנשימה...הפרעותשל...

בדרך...שעותארבעהיתהאלינוהועברההילדהפוליו...שלבולברית
שלשפעמלאיםהנשימהדרכיוכלהגרוןהלועאנוש.מצבההיהקבלתהעם
לגמרי,מעורפלתהכרהגבוה,חוםהבליעה(שרירשלשיתוק)בגללריר

שטחית..נשימה
הנשימהומדרכימהלועהתפרישיםשלנמרצתבשאיבהמיד"הוחל

לעזור...כדיכברהיהלאאלהבכלאולםחמצן,מתןהעליונים,
קבלתה...".אחרימספרשעותנתרחשהמוות

שלגופתהכיעולהממנו,357/54מספרנתיחהפרטיכלאיתרההוועדה.2
נרשםכןהשומר.תלהחוליםבבית19/4/54ביוםנותחהחדיבי""לאה

קשהובעיקרהמוחשלבצקתטוב.תזונתיבמצבילדה"גופתזה:בפרטיכל
לקרומיםמתחתדםושפךהעדיניםבקרומיםחזקההיפראמיההשדרה.בעמוד

ריאהדלקתשלנרחביםאזוריםובעלותמאודנפוחותהריאותהעדינים...
המורגית...״.ניתוחאו
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תלקדישאלחברההשומרתלהממשלתיהחוליםביתשלפניהאיתרההוועדה.3
לאה"."חתוכהשללקבורתההמתייחסת1954באפריל27מיוםאביב

בתאריךשלנוהחוליםבביתנפטרההנ״ל"הילדהנכתב:זובפניה
לטפלוהבטיחהילדהאביהופיעלמשפחה,כןעלהודענוכאשר19/4/54
בובנגב(פדוייםבמושבגר)הואממנומכתבקבלנובינתייםבקבורה.

ומבקשכלום"לעשותבאפשרותוואיןפרוטהאףלו"איןכיכותבהוא
שלו.הילדהאתלקבורמאתנו

בכלכיהפטירהאחריימים8כעתלדרושואפשרותטעםכלשאיןכמובן
שללקבורתהתדאגוכימכםלכןמבקשיםאנו...לקבורהידאגזאת

הנפטרת".

"חדוכהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןאיתרההוועדה.4
משיתוקשנגרםנשימתי"מכשלכתוצאהנפטרהפדויים,ממושבלאה"

קרייתהעלמיןבביתלקבורהוהובאהחודשים14בתבהיותהילדים",
אביב.תלשאול

עולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.5 27/4/54תשי״דבניסןכ״דביוםנפטרהפדויים,ממושבחדונה""לאהכי
שאולקרייתהעלמיןבביתלקבורהוהובאההשומרתלהחוליםבבית

.2מספרקבר,3שורהגי,אזור,5בגושאביבתל

הוועדה:ממחנות

נפטרהחתוקה,וחנהרחמיםבתלאהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
19/4/54ביוםילדיםמשיתוקשנגרםהנשימהמערכתשלמשיתוקכתוצאה
השומר.תלהחוליםבבית

החוליםביתומכתבהנתיחהפרטיכלהמחלה,גיליוןעלמסמתכתהוועדה
הפטירה.מועדלענייןקדישאלחברה

אזור,5בגוששאולקרייתהעלמיןבבית27/4/54ביוםלקבורההובאהלאה .2מספרקבר,3שורהג',

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל';מימון,דודת)דימ'(5זופ2■>קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"די

העתק:
לאה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.568353חתוקהרחמיםהאבשלת.ז.מספר

.568354חתוקהחנההאםשלת.ז.מספר
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)סלם(עוודיושרהשלמהבתרחלהנדון: 4/2000מספרתיק

התלונותכלאחמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפגיההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

תימן,ילדילגילויהציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהנעדרפרטימשאלון
השנתייםבתרחלעםיחד1949בשנתמתימןארצהעלתההמשפחהכיעולה

שמר.עיןבמחנהושוכנה

שבמחנההחוליםלביתרחלהועברהלמחנה,המשפחהכניסתלאחרמהזמן
שהוצגהמבלישבעהישבההמשפחהנפטרה.כילמשפחהנמסרקצרזמןותוך
בלוויה.שנכחהומבליגופהלפניה
עללהצביעכדיבהםשישממצאיםלכללהגיעניתןלאכיקבעהשלגיועדת
רחל.שלגורלה

בןשלמהונהיהאבשםכיעולההמשפחהעםשלגיועדתחוקרשערךבשיחה
)סלם(.שלוםיחיא
החקירה:ממצאי

הסוכנותפקידיידיעלבלודשנערךלארץכניסהרישוםאיתרההוועדה.1
עולהתעודתנושאיסאלם"וזהרהיחיא"סלימאןכיעולהממנוהיהודית,

".2ה-״בתורחלורדהבנותיהםשתיעםיחדארצהעלו,61234מספר

הנושאשלוםשלמההאב:לפיוהפנים,משרדשלמסמךאיתרההוועדה.2
.1909שנתילידהינו,041491341מספרזהותתעודת

"זהרההאם:כיעולהממנוהפנים,משרדשלנוסףמסמךאיתרההוועדה.3
.1919שנתילידתהינה,041491358מספרזהותתעודתהנושאתסלם"

כיעולהממנואי,שמרעיןמחנהשלפטירה/קבורהיומןאיתרההוועדה.4
הגיעה,61234מספרעולהתעודתנושאתסלםוזהרהיחיאסלימןבתרחל

"בתבהיותה27/10/49ביוםונפטרה10/10/49ביוםלמחנה
ח'".1

בחיפה.לקבורההובאהרחל

1473



הוועדה:מסקנות

נפטרה)סלם(,עוודיושרהשלמהבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
המשפחהעלייתלאחרכשבועייםוזאתשנתיים,כבתבהיותה,27/10/49ביום
לארץ.

בחיפה.לקבורההובאהרחל

ביומןרחלשלגילהברישוםהשיבושלענייןהסברלוועדהאין
ביומןרחלשלהמלאשמהרישוםאךאי,שמרעיןמחנהשלהפטירה/קבורה

לוודאי.הזיהויאתהופכיםהעולה,תעודתומספרהפטירה
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

מימון,דודי(שופטת)דימ7דליהקובל
חברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.041491382)סלם(עוודירחלשלת.ז.מספר
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)מוסלם(משולםומריםחסןיהודהבןפרטי(שם)ללאהנדון: 10/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל זו.בשנהנולדוהתינוק1949בשנתארצההמשפחהעלתהתימן,ילדילגילוי
עלהמהלהוריםידועואיןהעיןראשממחנההבןנעלםלידתולאחרמהזמן

בגורלו.
עללהצביעכדיבהםשישממצאיםלכללהגיעניתןלאכיקבעהשלגיועדת
יהודה.שלבנושלגורלו
נוספתילדההיעלמותעלשלגיועדתלפניהתלוננההמשפחהכייצוין

נפטרה.כינקבעשלגביה

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוגיהעיןראשהעוליםלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
מספרוכרטיס044156מספרעולהתעודתנושאימוסלםומריםחסןיהודה
ביום.בוהעיןראשלמחנהונכנסו30/6/50ביוםארצהעלו,1404

הרופא,אסףצריפיןהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.2
מספרחסןיהודהשלאשתוג'העיןמראשחסןיהודהמריםכיעולהממנו
ביוםיולדותלמחלקתהתקבלה,1950בשנתארצהעלתה,840חולה

.20/7/50ביוםממנהויצאה17/7/50

יהודהמרים"בןהבא:הרישוםמופיעהאםשלשמהלרישוםמתחתבשורה
מחלקתאתיצאחוליםקבלתמספרדףפיועל,841חולהמספרחסן" .17/7/50ביוםהתינוקות

הרופא,אסףצריפיןהחוליםביתשלפטירההודעתספחאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרג',העיןמראשמרים"יהודהחסןשל"בןכיעולהממנו

תקווה.בפתח17/7/50

מריםבןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
צריפין,החוליםבבית17/7/50ביוםנפטרג',העיןמראשחסןויהודה
יום.1/2בןבהיותו
^ק$\/.1\/ק0$ז\/ק81₪המוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

)מוסלם(,משולםומריםיהודהשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הרופא.אסףהחוליםבביתלידתולאחריוםכחצי17/7/50ביוםנפטר

פטירתו.מקוםאתכקובעהפטירותפנקסעלמסתמכתהוועדה

קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

2
שופטת)דימ'(קובל,דליהיעקבקדמי^זופט)דימ'( ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
היילוד.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4325840)מסולם(משולםיהודההאבשלת.ז.מספר
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דודומריםאהרוןבןציוןהנדון:
16/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםהנעדרפרטיפיעל
ושוכנה1949שנתבמהלךמתימןארצההמשפחהעלתהתימן,ילדילגילוי
שמר.עיןהעוליםבמחנה

חודשבמהלךשנעלםציוןקראהלובןהאםילדה,1949נובמברחודשבמהלך
העולים.ממחנה1950מרץ

ציון.שללגורלובאשרלממצאיםלהגיעניתןלאכיקבעהשלגיועדת
החקירה:ממצאי

בןהיהדוד"סעיד"אהרןהאב:לפייולארץ,כניסהרישוםאיתרההוועדה.1
ילדיהםשלושתעםארצהעלוהם.30בתהיתהמריםאשתווכיבהגיעו35

.17/11/49ביום

.56589מספרעולהתעודתצויןכן

הנושאתדודמריםהאם:לפיוהפנים,משרדשלמסמךאיתרההוועדה.2
.1919שנתילידתהינה,041590258מספרזהותתעודת

הנושאדודאהרוןהאב:לפיוהפנים,.משרדשלנוסףמסמךאיתרההוועדה.3
.1914שנתילידהינו,041590241מספרזהותתעודת

עולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.4 21/1/50ביוםאושפזב',שמרעיןממחנהאהרון"דודדוד"סעידכי
.27/1/50ביוםונפטר

ודיזינטריה.ריאותדלקתהמוות:סיבת
השומר,תלהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתספחאיתרההוועדה.5

נפטר.56589מספרעולהתעודתהנושאדוד"מעידאהרון"דודלפיה שבועות.שלושהבןבהיותו,27/1/50ביום

ודיזינטריה.ריאותדלקתהמוות:סיבת
סעידאהרון"דודכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפנקסאיתרההוועדה.6

יום.14בןבהיותו,27/1/50ביוםנפטרשמר,עיןהעוליםממחנהדוד"
ודיזינטריה.ריאותדלקתהמוות:סיבת
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ממחנהדוד"סעידאהרן"דודלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.7
יום.14בןבהיותוריאות,מדלקתכתוצאהנפטרשמר,עיןהעולים

הוועדה:מסכנות

כתוצאהנפטרדוד,ומריםאהרוןבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבועיים.בןבהיותו,27/1/50ביוםודיזיניטריהריאותמדלקת

קבורתו.מקוםצויןלאנפלבהיותו

בהצלבהוזאתציון,שלבזיהויוספקאיןהפרטי,שמורישוםאופןאףעל
מקוםהמקורית,הפטירהבהודעתהרשום(56589)העולהתעודתמספרעם

פטירתו.ומועדמגוריומקוםופטירתו,אשפוזו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
ציון.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

4159024/1דודאהרוןהאבשלת.ז.מספר
.4159025/8דודמריםהאםשלת.ז.מספר
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אליהווחגהשלמהבתרחלהנדון:
17/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל
לארץועלתהשבתימןבעדן1947במרץרחלנולדהתימן,ילדילגילוי
עתלית.במחנהשוכנההמשפחהשנתיים.בתבהיותה

שבמחנה,החוליםבביתואושפזהברערחלחשהלמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
1949אוגוסט-ספטמברהחודשיםבמהלךיום.מידיהאםאותהביקרהשם

לתתמבלירחלאתעמהנוטלתהאחותאתראתההחולים,לביתהאםמשהגיעה
עקבותיה.נעלמוומאזהסברכל

שלגורלהעללהצביעהעשוייםממצאיםכלבידיהאיןכיקבעהשלגיועדת
אליהו.וחנהשלמהבתרחל

החקירה:ממצאי

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1 המלאשמוזהרישוםפיעל.4/4/49ביוםמתימןארצהעלתההמשפחהכי
אליהו.שלמהשלמההואהמשפחהאבשל

.23101מספרזהותתעודתנושאהואכיצויןכן

מהסוכנותצדוקמרידיעלשנערכופטירהרישומיאיתרההוועדה.2
הובאהשלמה""רחלכיעולהאלהמרשימותהצפון.במחוזהיהודית
חודשים.20בתבהיותהבעתליתלקבורה

הוועדה:מסקנות

וחנהשלמהבתרחלכיודאותשלמסוימתבמידהעולהלעילהמידעמן חודשים20בתבהיותהעתליתבמחנה1949שנתבמהלךנפטרהאליהו,
בעתלית.לקבורהוהובאה

הוצגהשםעתליתהעלמיןבביתביקורערכוהוועדהחוקריכילצייןיש
לגבירישוםכלובלימצבותללאתימן"ילדיכ״חלקתקטנהחלקהבפניהם
זו.בחלקההקבורים
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
רחל.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

030231013אליהושלמההאב:שלת.ז.מספר
.030231021אליהוחנההאם:שלת.ז.מספר
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זכריה)סלאמה(ושולמיתזכריהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
19/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל
דבלדיירהמשפחהששלחהנלווהמכתבלפיגםכמותימן,ילדילגילוי .1949שנתבמהלךארצההמשפחהעלתהלויטן,

החוליםבביתקילו4במשקלזכרבןהמשפחהאםילדה,1950שנתבמהלך
בסירובנתקלוהתינוק,אתלראותההוריםמשביקשוהיוםלמחרתצריפין.
עקבותיו.נעלמוומאזהרפואימהצוות

בנם.שלגורלועללהצביעהיכולממצאלכלהגיעהלאשלגיועדת

החקירה:ממצאי

המשפחהאבילפיוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1 .24/10/49ביוםמתימןארצהעלהזכריה"משהבן״זכריה

המתייחסרישוםובוהשומרתלהחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ב',העיןראשממחנהזכריה"סלמהבן"משהלפיו,158סידורילמסי
.12/1/50ביוםונפטר8/1/50ביוםאושפז

השומר,תלהחוליםביתשל158/50מספרחולהגיליוןאיתרההוועדה.3
,1/1/50ביוםשנולדהעיןמראשוסלמה"משהבן"זכריהכיעולהממנו

ימים.שמונהבןבהיותו,9/1/50ביוםהחוליםלביתהתקבל

ושלשולהימניתבידומורסה40חוםעם"נתקבלהזה:בגיליוןנכתבכן
קבלההחזהשלהצדדיםבשניחירחוריםקשה...נשימהגוףבבדיקת

ליוםמיוםהורעמצבה-השפעהבלישעותשלושכל200,000)פנצילין?(
".13/1/50ביוםנפטרהוהיא

מיוםזכריה"שלמה"משהשםעל)מודפס(נתיחהפרטיכלאיתרההוועדה.4
נרשםכןריאות(.)דלקתפנמוניהשלמשוערתבאבחנה"12/1/19"...

נפיחותהימניתהידבגברע.תזונהבמצבתינוקת"גופתזהבפרטיכל
זהמלבדדמי.מוגלתיתוכןהמכילחללמראהפתיחתהשבזמןפולבגודל חיצוניים".פאתולוגייםשינוייםאין
.8/2/50תאריךהודפסהמסמךבתחתית

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
נפטרהעין,ראשהעוליםממחנהשלמה"משהבןזכריה"נפלכיעולה
בכ״זשחלב'ביוםלקבורהוהובאליטוינסקיתל5מספרהחוליםבבית
ילדיםבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית16/1/50תש״יבטבת

.13מספרקברח',שורה"/ב/",
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הוועדה:מסקנות

נפטרזכריה,ושולמיתזכריהשלהילודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותוהשומר,תלהחוליםבבית12/1/50ביוםמערכתיתרבמפגיעהכתוצאה

ימים.שמונהבן
העלמיןבבית16/1/50ביוםלקבורההובאזכריהושולמיתזכריהשלהילוד
.2מספרקבר"/א/",ילדיםבחלקתתקווהפתחסגולה

פרטיכלעלוגםהשומרתלהחוליםלביתהכניסהיומןעלמסתמכתהוועדה
זכריה.וסלאמהזכריהשלהיילודפטירתמועדקביעתלגביהנתיחה,

היילוד.שלמינובענייןלמסקנהלהגיעיכולהאיננההוועדה
בחלקהמשפחהבשםהאבשלהפרטיהשםחילוףלמרותהיילודבזיהויספקאין
הרישומים.מן

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4154615זכריהמשהבןזכריההאבשלת.ז.מספר
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)שרעבי(חמדיומריםנתןבתרחלהנדון: 21/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל
שישהבתבהיותה.1948שנתבמהלךבארץרחלנולדהתימן,ילדילגילוי
עקבותיה.נעלמוומאזאביבתלהדסההחוליםלביתרחלהועברהחודשים,

שלגורלהעללהצביעהעשוייםממצאיםכלבידיהאיןכיקבעהשלגיועדת
)שרעבי(.חמדיומריםנתןבתרחל

שרעבי.הואהמשפחהשלהמקוריהשםכיעולה,הפניםמשרדמרישומי

החקירה:ממצאי

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
ביוםילדיםבמחלקתלאשפוזהתקבלהאביב,מתלרחלשרעביכיעולה

חודשים.ארבעהבתבהיותה,10/9/48ביוםונפטרה6/9/48

רחלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית10/9/48ביוםנפטרהאביב,תל26ס״הרח'התקוהמשכונתשרעבי
חודשים.ארבעהבתבהיותהאביב,תלהדסההחולים

ודיזינטריה.ריאותדלקתהמוות:סיבת
רחלכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3

בבית12/9/48תש״חבאלולח'ביוםלקבורההובאהשרעבינתןבת
מספרקברלפענח(,ניתן)לאשורה"אי-יב",באזוריצחקנחלתהעלמין

31.

הוועדה:מסקנות

נפטרה)שרעבי(,חמדיומריםנתןבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית10/9/48ביוםריאותמדלקתכתוצאה

חודשים.ארבעהבת

"אי-יב",באזוריצחקנחלתהעלמיןבביתי12/9/48ביוםלקבורההובאהרחל
.31מספרקברלפענח(,ניתן)לאשורה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,
ועדהחברתהוועדהו"רי

רחל.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפנים
.004798617)שרעבי(חמדינתןהאבשלת.ז.מספר

.00479862)שרעבי(חמדימריםהאםשלת.ז.מספר

יעקב

העתק
משרד
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)מצרפי(גדיסיושושנהשלוםחייםבןפרטי(שם)ללאהנדון: 22/000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרסי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל .1949שנתבמהלךמתימןארצהעלתההמשפחהתימן,ילדילגילוי

,1956בשנת
אתהאםשמעההלידהלאחרברנדייס.היולדותבביתהאםילדה אחותבן.ולאבתילדההאםכיואמרוביידישביניהםששוחחוהאחיות

כילאםאמרההחולים,ביתאחיותשיחתאתשמעהשלאלמקום,שהגיעהנוספת
4"לחתלו.כדיהתינוקאתהאחותלקחהמכןלאחרמספרדקותבן.ילדה
נפטר.בנהכילאםנאמרהלידהלאחרשעות"

שיכוןחנהפרדסהיא:המשפחהכתובתכיהנעדרפרטיבשאלוןצויןכן
לשעבר(".)מצרפיגדיסי"שושנההאם:שםוכי58ממשלתי
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בנםגורלעללהצביעהעשוייםממצאיםכלבידיהאיןכיקבעהשלגיועדת
)מצרפי(.גדיסיושושנהשלוםחייםשל

בתהכיעולה)מצרפי(,גדיסישושנההאםעםהוועדהחוקרישערכומשיחה
מאוחרשניםשלושנולדמדוברבוהתינוקואילו1954בשנתנולדהרחל יותר.

החקירה:ממצאי

חייםלאב:לפיוהפנים,משרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.1
בחדרהיולדותבבית1/5/58תשי״חבאיירי״אביוםבתנולדהמצרפי

.5529124מספרת.ז.הנושאת

מצרפי.האםשלהמשפחהשםכינרשם,כן

חייםשל"בתולפיוהפנים,משרדשלפטירותרישוםפנקסאיתרההוועדה.2 5529124מספרזהותתעודתנושאת58ממשלתישיכוןחנהמפרדסגדסי" בחדרה.3/5/58תשי״חבאיירי״גביוםנפטרה,1/5/58יוםילידת
לב.ספיקתאיהמוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

,גדיםושושנהשלוםחייםשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

בחדרה,היולדותבבית3/5/58ביוםלבספיקתמאיכתוצאהנפטרה)מצרפי(,
יומיים־שלושה.בתבהיותה

זכר.ולאנקבהממיןביילודהמדוברכיעולההרישומיםמכל

קבורתה.מקוםצויןלאנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(
ועדהחברועדה!

קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
חברהוועדהיו״ר

התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
.0361815גדיסיחיים־שלוםהאבשלת.ז.מספר

.3018611גדיסישושנההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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עבדוורחלדודבןהרצלהנדון:
24/2000מספרתיק

התלונותכלאחמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל חודשיםתשעהבגיל.1949בשנתארצההמשפחהעלתהתימן,ילדילגילוי
יפו.צהלוןהחוליםבביתואושפזמשילשוליםהרצלסבל
היוםלמחרתלחזורלהנאמרהרצל,אתלבקרהאםמשהגיעההימיםבאחד להנמסרהאם,משחזרהלמחרת,למעקב.נוסףיוםלהישארצריךשהרצלכיוון נפטר.הרצלכי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגורלועללהצביעהעשוייםממצאיםכלבידיהאיןכיקבעה,שלגיועדת
עבדו.ורחלדודבןהרצל

המשפחה:טענות

היכןלבררמנתעלשאול,קרייתקדישאלחברהפנהשושנהאהרוןמר.1
ברשימותיהם.כללמופיעלאזהשםכילונאמראךהרצל,אחיונקבר

שלהזהותתעודתמספרולפיהפניםבמשרדהרצלשלאחיושערךמבדיקה.2
-4200455-6מספרת״זהנושא-הרצלכיעולה,.4200452-3האם

המדינה.אתנפקד-עזב

לאירועומגרסתההרצלשלאחותושושנהגביעםשוחחוהוועדהחוקרי
התגוררהשהמשפחהבעתדגיאניהחוליםבביתבארץנולדהרצלכיעולה
יהודיה.במחנה
עולהלאירוע,ומגרסתוהרצלשלאחיואברהםעםשוחחוהוועדהחוקרי המשפחהעלייתלאחרכחודשוזאתהעלמו.בעתחודשייםבןהיההרצלכי
ישראל.במחנההתגוררההאםכיצייןכןארצה.

החקירה:ממצאי

בתיעקבבתרחלעבדוהאםלפיה,58087מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
והרצלזמורהסבח,ילדיהשלושתעםיחד8/12/49ביוםארצהעלתה,20

כי:יצויןכןישראל.מחנההעוליםבביתושוכנוחודשיםארבעהבןשהיה דוד".נגרבעלהעםביחד"נרשמה
הנושאעבדודודבןהרצללפיולעולה,רישוםשאלוןהוועדהבידי.2

בןבהיותו,8/12/49ביוםמעירקארצהעלה.200455מספרזהותתעודת
.200452נוסףת״זמספרצויןכןחודשים.ארבעה
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נושאתנגריעקבבתרחלהאםלפיוהפנים,משרדשלמסמךאיתרההוועדה.3
.1929שנתילידתהינה.042004523מספרת״ז

עולהממנהכתובה,שלהעתקנמצאשבוהאםשלתיק.אישיהוועדהבידי.4
חייצחקכדודנרשםוהחתןעבדהיצחקיעקבבתכרשלנרשמההכלהכי

אברהם.

בן"הרצלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
בבית18/1/50תש״יבטבתכ״טביוםנפטרישראל,ממחנהחדד"דוד

חודשים.שלושהבןבהיותו)דגיאני(,יפוליולדותהממשלתיהחולים

ספסטית.וברונכיטרעלתהמוות:סיבת

ממחנהועד"דודבן"הרצלכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.6
לקבורהוהובאמברונכיטכתוצאהחודשיםשלושהבןבהיותונפטרישראל,

אביב.בתל

דודבןהרצללפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.7
לקבורהוהובאחודשיםשלושהבןבהיותודג'אניהחוליםבביתנפטרחדד
אזור,1שורהשאולקרייתהעלמיןבבית20/1/50תש״יבשבטב'ביום .1מספרקברחי,

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרעבדו,ודודרחלבןהרצלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שלושהבןבהיותודגיאני,החוליםבבית18/1/50ביוםוברונכיטמרעלת
ארצה.עלייתולאחרימיםכחודשוזאתחודשים

אזור,1שורהשאולקרייתהעלמיןבבית20/1/50ביוםלקבורההובאהרצל .1מספרקברחי,

שלהמסכםבדו״חתינתןמקיפההתייחסותהפנים,משרדלרישומיבאשר
הפניםבמשרדהועדהחוקרישערכושבבדיקהלצייןישזאת,עםהוועדה.
התושביםמרשםבמחשבנקלטהאוכלוסיןבמפקדנפקד""לאמעמדכיהתברר
הארץ".אתכ״עזב

חוקריאברהם,ח'יצחקאברהםכדודהאבנרשםהאםשלובכתובההיות
הרצלהשםכך,עלנוסףחדד.השםאתמייצגתח'האותכימניחיםהוועדה שלשהזיהויכךאותר,לאישראל,ממחנהדודבןהרצלבשםוילדנפוץאינו
ודאי.הינוהנ״להתינוק

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל;דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.4200455-6עבדוהרצלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)צפר(ספרוצדקהיוסףבןזכריההנדון: 27/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל
העבודה,למשרדספרצדקההאםשמסרהממכתבגםוכמותימןילדילגילוי
המשפחההשנתיים.בןזכריהעםיחד1949בשנתארצההמשפחההגיעה

יהודה.באבןלהתגוררעברהומשםשמרבעיןחודשיםכשישהתחילההתגוררה

אותוהפנההמטפלוהרופאברעזכריהחשיהודה,באבןשהייתםלאחרכשנה
נמסרהחוליםבביתאשפוזולאחריומייםאביב.בתלאיכילובהחוליםלבית

נפטר.זכריהכילמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

שלגורלואתלקבועהמאפשריםלממצאיםלהגיעניתןלאכיקבעהשלגיועדת
זכריה.

המשפחהכיצייןבהלול-מינקובסקי,ועדתחוקריבפניהאבשמסרבעדות
בעיןתחילהשוכנוהםהשנה,בןיחיאעםיחד23/2/50ביוםארצהעלתה
כשלושהשהו■שםיעקבעיןלמעברתעברה29/8/50וביוםשנה,כחצישמר

חודשים.

שםאביבתלהדסההחוליםלביתונשלחמשילשוליםיחיאסבלזותקופהבתום
נפטר.

החקירה:ממצאי

סלחיוסףלפיההמשפחה,שמסרה5074מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בביתושוכנו23/2/50ביוםארצהעלוילדיהםושניצדקהואשתוצפר

"בןהיהיחיאכיצויןכןגי.שמרעיןהעולים
1

וכיארצהבהגיעו"
.240754רישוםמספרנשא

בואביב,תלהדסההחוליםביתשלמחלהתולדותגיליוןהוועדהבידי.2
ביוםאושפזסלחצפרזכריהיחיהלפיו.13370/50למסיהמתייחסרישום

"יוסף־צדקה".הם:הוריושמותכיצויןכן.1/10/50

נושאאביבתלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.3
ביוםאושפזיהודהמאבןיוסף""יחיאללפיו.13370סידורימספר

.4/10/50ביוםונפטר1/10/50

"יחיאללפיה,10/5/67מיוםהפניםמשרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.4
מרעלתכתוצאהאביבתלהדסההחוליםבבית4/10/50ביוםנפטריוסף"

מעיים.ומדלקת
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ונפטר1949ב-נולדיוסף""יחיאללפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.5
ביוםהוצאהקבורהרישיוןכיצויןכןמעיים.ודלקתמרעלתכתוצאה

12/10/50.

השנה,בןיחיאל""יוסףלפיוקדישא,חברהשלאישורהוועדהבידי.6
חלקתשאולקרייתהעלמיןבביתתשי״אבתשריכ'ביוםלקבורההובא
.4מספרקבר,6שורה,1א/אזורילדים

ביתעבוריהודה,אבןחפרמחוזחוליםקופתמטעםמכתבהוועדהבידי.7
זכריהילד...הוכנס...1950"בספטמברלפיואביב,תלהדסההחולים
מת.שהילדלהוריוהודיעושבועותשישהאחריילדים...למחלקתיוסף
בידילמסורמבקשאניזה.מקרהעלרשמידברשוםקיבלתילאאני

מכתב".סידמה(צפר-יוסף)צפרהוריו

הוועדה:מסקנות

נפטר)צפר(,ספרוצדקהיוסףבןזכריהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
אביב.תלהדסההחוליםבבית4/10/50ביוםמעייםודלקתמרעלתכתוצאה

ילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית12/10/50ביוםלקבורההובאזכריה
.4מספרקבר,6שורה,1א/אזור

יוסף,כיחיאלמהמסמכיםבחלקשנרשםאףעלזכריה,שלבזיהויוספקאין
המדויק:בשמונרשםשםהמחלהתולדותבגיליוןהרישוםעםבהצלבהוזאת
למספרזהה13370/50גיליוןמספרכךעלנוסףסלח.צפרזכריהיחיה
החולים.קבלתביומןהרשום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
חברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.4240754)צפר(ספר)יחיא(זכריהשלת.ז.מספר

.4240752)צפר(ספרצדקההאםשלת.ז.מספר
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שרעביורחלנתןבתשרההנדון:
28/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל
ראשבמחנהושוכנה1948בשנתארצההמשפחהעלתהתימן,ילדילגילוי
.העין

בביתשרהאושפזהלידתה,לאחרמהזמן.1950בשנתהנראהככלנולדהשרה
שבועותשלושהוכעבורשבמחנההדסההחוליםבביתאוהעין,בראשהילדים
עקבותיה.נעלמו

שלגורלהעללהצביעהיכוליםממצאיםכלבידיהאיןכיקבעהשלגיועדת
שרה.

העלייהבעתכיוהתברר,שלגיבוועדתהנעדרתבתיקעיינוהוועדהחוקרי
שרעבי.בשםהשתמשהמאוחרורקסאלםהשםאתהמשפחהבנינשאו

העין.בראשושוכנה1948שנתבמהלךעלתההמשפחה.כיצייןשרהשלאחיה
והאםמצהבתסבלההתינוקתשרה.קראהלהבתהאםילדהמכן,לאחרשנתיים
יום.מידיאותההיניקה
נפטרה.שרהכילהנאמרלהיניקה,האםכשבאהשבועייםכעבור

החקירה:ממצאי

מספריעלובהסתמךהפניםמשרדברישומיהוועדהחוקרישערכומבדיקה.1
ונרשם25/10/49ביוםארצהעלההמשפחהאביכיעולההזהות,תעודת
שתיעלועמויחדכיזומבדיקהעולהעודחסן.בןשרעבישלוםכנתן

שרעבי.ורחלסלםיששכרבתמריםנשותיו

חסןוהבכיעולהממנוב'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ביוםלמחנהנכנס921מספרוכרטיס52809מספרעולהתעודתנושאטלם

שעלתהשרהבשםבתוילדיהם.רחלמרים,נשותיושתיעםיחד25/10/49
שנה.15בתהיתההמשפחהעם

רישוםובוהעיןראשהדסההחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.3
התקבלהזהרישוםפיעלבי.העיןמראשחסן"והבילדהל״סלםהמתייחס
ימים.שבעהבתבהיותה1/8/50ביוםלאשפוז
בתבהיותהנפטרהחסן"והבילדה"סלםכינרשם5/8/50ליוםברישום
ימים.שבעה
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מחלקתידיעלשנוהלהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
נפטרהסאלם"חסן"והובכיעולהממנוהיהודיתהסוכנותשלהקליטה
ימים.שבעהבתבהיותה,3/8/50ביוםהדסההחוליםבבית

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלהבורהיומןאיתרההוועדה.5
והובאהימיםשישהבתבהיותהנפטרהוהב"סאלםבת"חסןכיעולה

ב',ילדותבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית7/8/50ביוםלקבורה
.8מספרקברכ״א,שורה

הוועדה:מסקנות

בביתנפטרהשרעבי,ורחלנתןשל
ספורים.ימיםבתבהיותה
בחלקתתקווהפתחסגולההעלמין

פטירתה.מועדקביעתלגביהחולים

בתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
,5/8/50ביוםהעיןראשהדסההחולים

בבית7/8/50ביוםלקבורההובאהבתם
.8מספרקברכ״א,שורהבי,ילדות

לביתהכניסהיומןעלמסמתכתהוועדה

משרדברישומישמופיעכפיהאבשלהפרטיבשמוהשונילמרותכילצייןיש לארץהעוליםגילאיהמשפחה,בהרכבמוחלטתזהותשמתקיימתהריהפנים, וביןשלגילועדתהמשפחהשמסרהמהפרטיםעוליםשהםכפיהעלייה,ותאריך
למחנה.הכניסהביומןהרשום

נרשמוהמשפחהששמותהרינשיםלשתינשויהמשפחהאבשלהיותובשל מנשותיו.אחתכלפיעללחלופין
נשאהלאהמשפחההתלוננהעליהשהתינוקתכךעלמצביעיםהחקירהממצאיכל
הבאים:הטעמיםמןשרההשםאת

בתשרהכיעולההפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומבדיקהא. אחותהואילומשפחהוהקימהנישאה,1934בשנתנולדהסלםוהבמרים
זוובתינוקת1950בשנת•נולדהרחלולאשתולאביהשנולדההחורגת
מדובר.

ביומןהרשוםולפי1950שנתבמהלךבארץנולדההתינוקתכךעלבנוסףב.
הממצאיםלפיואכןסלםחסןוהבבשם:המשפחהנרשמהלמחנה,הכניסה
והב.סאלםבתכחסןהתינוקתרשומההוועדהשמצאה

חופפים.שמותהינםרהבייו'נתן'השמות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
שרה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04151672-5שרעבינתןהאבשלת.ז.מספר
.04151674-1שרעבירחלהאםשלת.ז.מספר
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עוקביוחממהיחיאבןפרטי(שם)ללאהנרון:
35/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

הציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםהנעדרפרטיפיעל ילדההמשפחהאם.1949שנתבמהלךארצההמשפחהעלתהתימן,ילדילגילוי
בתוםהלידה.לאחרונפטרה1950אדרבחודשיפודג'אניהחוליםבביתבן

נאמראךהחולים,מביתהתינוקאתלקחתמנתעלהמשפחהבניבאוהשבעה
לוניתןלאוכיבהיעלמושבועבןהיההתינוקכיצויןכןנפטר.כילהם
שם.

שלגורלואתלקבועהמאפשריםממצאיםכלנמצאולאכיקבעהשלגיועדת
עוקבי.וחממהיחיאשלבנם

החקירה:ממצאי

האם:כיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 ב'ביוםנפטרההעין,ראשאוהלב'ממחנהעוקבי"חייםבן"חמאמה בתבהיותהיפו,וילדיםליולדותהחוליםבבית8/5/51תשי״אבאייר
שנה.30

אסףהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהפרוטוקולאיתרההוועדה.2
במחלקת8/5/51ביוםנפטרה)יונה(חממהעוקביכיעולהממנוהרופא, ביום.בונותחהוגופתה41בתבהיותהיפוהחוליםביתשלהנשים
מהיריון.כתוצאהברחםמקרעיםשנגרםדימוםהמוות:סיבת

הרופא,אסףהחוליםבביתהפתולוגעםהוועדהחוקרישקיימומשיחה.3
שורדהעובראיןההיריוןבזמןברחםחמורהפגיעהשלבמקרהכיעולה
דקות.מספרתוךומת

הוועדה:מסקנות

חממההגב'אימועםיחדנפטרהיילודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן גבישלהיריונהבזמןברחםקרעיםעקבשנגרםמדימוםכתוצאהעוקבי,
ולילדיםליולדותהחוליםבבית8/5/51ביום-והילודהאםפטירתעוקבי.
ביפו.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
הילוד.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.55682091עוקבייחיאהאבשלת.ז.מספר
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עוואויונעמהעואףבןפרטי(שם)ללאהנדון:
39/2000מספרתיק

התלונותכלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

לגלויהציבוריתלוועדההמשפחהשמסרהבשאלוןהמצויניםנעדרפרטיפיעל
החוליםבביתידועלאבתאריךזכרבןהמשפחהאםילדהתימן,ילדי

החולים.מביתהבןנעלםלידתו,לאחרימיםשמונהתקווה.פתחבילינסון

בנםגורלעללהצביעהעשוייםממצאיםכלבידיהאיןכיקבעה,שלגיועדת
עוואוי.ונעמהעואףשל

אמהכיהתברר.התינוקאחותשושנה.עםהוועדהחוקרישקיימומשיחה
ולאחרכללאותוראתהלאעצמההיאאךבריא,נולדאחיהכילהסיפרה
אוריאחיולידתלאחרשנתייםנולדהואנפטר.כילהנאמרימיםמספר
לאמעולםלאמהכיוסיפרההאחותהוסיפהכן.1951שנתילידשהינו
הפלה.אומתיילודלידתהיתה

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.1
העין,מראש,1920שנתילידתיוסף,בתנעמהולאשתועואוי"לייעודה
תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית23/1/54ביוםזכרבןנולד

ממנותקווה,פתחבילינסוןהחוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.2
מתבןנולדהעין,מראששלושיםבתעודה"אשתנעמיל״עואויכיעולה
".23/1"ביום

ממנותקווה,פתחבילינסוןהחוליםביתשלחולהכרטיסאיתרההוועדה.3
אושפזה,2מספרג',רח'העיןמראש34בתנעמה""עואויכיעולה
".28/1ל-""11/1"התאריכיםביןהחוליםבבית

תקווה,פתחבילינסוןהחוליםביתשלנתיחהפרטיכלאיתרההוועדה.4
נעמי"ענאוישל"תינוקשלגופתנותחה24/1/54ביוםכיעולהממנו
מת.שנולד

כולו.מתקלףהעורזכר,ממיןעובר"גויתזהבפרטיכלנכתבעוד
רקובהמוחרקובים.הפנימייםשהאבריםראינוהגוףבפתיחת

ומתפורר..
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הוועדה:מסקגות

מתנולדעוואויונעמהעואףשלכנסכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית23/1/54ביום

הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

£
אלוף)מיל'(מימון,דודקובל,ץשופטת)דימ'(דליה

ועדהחברועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
היילוד.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4222359עוואיעואףהאב:שלת.ז.מספר

1496



)חגיבי(שדדיורחלסעידבןפרטי(שם)ללאהנדון: 42/2000מספרתיק

התלונותהלאתמחדשלבדוקהחליטהמיזמתההוועדה
שלאאףעלקודמותלוועדותהמשפחותידיעלשהוגשו
נקבעושלאלתינוקותוהמתייחסותלפניההתלוננו
עלומים.בבחינתוהםלגביהםממצאים

התלונה:פרטי

מתימןארצהעלתהרחלהמשפחהאםכי,עולהשלגילוועדתשנמסרהמהודעה
.העיןראשבמחנהושוכנה1949בשנת

אתלבקרהאםנסעהלהיריונה,השמיניבחודשובהיותהמכןלאחרמהזמן
בביתואושפזהברערחלחשהשמר,בעיןבהיותהשמר.עיןבמחנההוריה
ימים.מספרכעבורנפטרהשםרמב״ם,החולים
מענה.כלללאנדחתההעובר,גורלעלפרטיםלקבלהמשפחהמשביקשה

סעיד.יחיא-המשפחהאבישלשמוכייצוין

בנםלגורלבאשרממצאכלבידיהאיןכישקבעהשלגילוועדתנמסרהעדות
)חגיבי(.שדדיוסעידרחלשל

החקירה:ממצאי

מהםרמב״ם,החוליםביתשלחולהוכרטיסכניסהיומןאיתרההוועדה.1
התקבלה"עזרה",החוליםמבית"20יחיהאשתרחל"סעידכיעולה

".15/5ה"ליוםעדבוושהתה"19/4"ביוםלאשפוז

)רמב״ם(,הממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.2
עזרה("החולים)בית2מס.העוליםמ״ביתרחל""מעידכיעולהממנו

וסובלתלהיריונההשישיבחודשכשהיא19/4/50ביוםלאשפוזהתקבלה
מעורפלת.מהכרה

נפטרהוהיאומתקדםקשהבמצבשחפתרחלאצלאובחנהאשפוזהבמהלך
.20בתבהיותה15/5/50ביוםלבסוף

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרהב'העיןראשהעוליםמביתיוסף"יחיאאשתרחל"סעיד

.20בתבהיותה15/5/50

שחפת.המוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4 חוליםמביתהעיןראשהעוליםמ״ביתיוסף"אביהיחיא,אשתרחל"סעיד
.20בתבהיותה17/5/50ביוםלקבורההובאהממשלתי"
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הוועדה:מסקנות

חודשיםהשישהבןעוברהכיסבירות,שלגבוההברמהעולהלעילהמידעמן
כתוצאהרמב״ם,החוליםבבית15/5/50ביוםאמוברחםנפטרסעיד,רחלשל

האם.סבלהממנההשחפתממחלת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
העובר.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
מספרילהשיגהוועדהבידיעלהלאזה,בתיקשהושקעוהמאמציםכללמרות
העובר.הורישלהזיהויתעודות
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