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חסוןיעקבלדפוס:הביא

ירושליהממשלתי,במדפיסהודפס



המסכמיםהדו״חותאסופת
למשפחותשנשלחוהאישיים





פרחיושולמיתעמרןבתשמעההנדון:
4/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיפרחי,יוסףמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנההתינוקתשמעהעםיחד1950בשנת

לביתהמחנהילדייתרעםיחדשמעהנלקחההעלייהלאחרקצרזמן
האםכשבאההימיםבאחדיום.מדישמעהאתלהיניקבאההאםהתינוקות. קצרזמןתוךוכיבחיפההחוליםלביתהועברהשמעהכילהנאמרלהיניקה,

למשפחתה.תוחזר

כילהםנמסרשלבסוףעדמשמעה,לידיעההמשפחהציפתהימיםכחודשיים
קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםנפטרה.שמעה

בהלול-מינקובסקי.לוועדותנמסרהעדות
חמישהבתהיתהשמעהבהלול-מינקובסקי,ועדתבפניהאםעדותפיעל

ארצה.עלייתהבעתחודשים

לאומי.מביטוחוהודעותגיוסצולביתםהגיעוהמשפחהלדברי
החקירה:ממצאי

ארצהעלתהפרחימשפחתכיעולהמהםהפניםמשרדרישומיהוועדהבידי.1 .6185הואהמשפחהשלהעולהתעודתמספר.5/2/50ביוםמתימן

מיוםשמר(עין)מחנהגי"התינוקות"מביתהפניהמכתבהוועדהבידי.2
עמרם"שמעההילדהאתלטיפוללקבלבקשהובוהחוליםלבית13/2/50

הסובלת6185מספרעולהתעודתנושאתחודשיםחמישהבתפרחי"סלם
והקאות.גבוהמחום

ממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.3
התקבלהא',שמרעיןהעוליםמביתסלם"עמרםבתפרחי"שמעהכיעולה

)רעלת(וטוקסיקוזיסריאותדלקתשלבאבחנה13/2/50ביוםלאשפוז החוליםבבית"16/2/50יום"בלילנפטרהוהיאמאודרעכלליובמצב
חודשים.חמישהבתבהיותהחיפה,רמב״ם

דלקתשכללהכלליתמערכותמקריסתכתוצאהנפטרהשמעהכיצויןכן ואנמיה.אוזנייםדלקתריאות,

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןהוועדהבידי.4 18/2/50ביוםנפטרהשמר,עיןהעוליםמביתשמעה"עמרםבתסלם"פרחי
חודשים.חמישהבתבהיותהחיפה,רמב״םהחוליםבבית
רעלת.המוות:סיבת
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ממנו(,193/50)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
ביוםנפטרה,2שמרעיןהעוליםמביתעמרם"בתסלם"פרחיכיעולה

חודשים.חמישהבתבהיותהחיפה,רמב״םהחוליםבבית18/2/50

רעלת.המוות:סיבת

"עמרםכיעולהממנוחיפה,קדישאחברהשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
חמישהבתבהיותהנפטרהשמרעיןהעוליםמביתנקבהממיןשמע"סלם

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית19/2/50ביוםלקבורהוהובאהחודשים
התינוקות.

.193/50מספרקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

נפטרהפרחיושולמיתעמרםבתשמעהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חיפה,רמב״םהחוליםבבית16/2/50ביוםריאותודלקתמרעלתכתוצאה
ארצה.עלייתהלאחרכשבועייםוזאתחודשים,חמישהבתבהיותה

מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת19/2/50ביוםלקבורההובאהשמעה
דוד.

שלפטירתהמועדקביעתלגביהמחלהסיכוםגיליוןעלמסתמכתהוועדה
שמעה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.042223341/2פרחישמעהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חוברהונעמהמשהבתחביבההנדון:
5/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתהחביבה,שלאחיהחוברה,יחיאמרשלעדותופיעל
עיןבמחנהושוכנה12ה-בתחביבהעםיחד1949נובמברחודשבסוףמתימן
י.בשמר
שבמחנהלמרפאההעבירהוהאחברעחביבהחשהארצה,העלייהלאחרשבוע
לשםבמרפאהחביבהאתלהשאירישכינאמרלאחגבו.עלאותהנושאכשהוא
נפטרה.חביבהכילמשפחהנמסרמכןלאחריומייםרפואי.טיפולקבלת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
כיעולהירושלים,הפניםמשרדברישומיחביבהשלאחיהשערךמבירור
.1963יולימחודשהחלהמדינהתושבתלהיותחדלהחביבה

בבדיקהאךחביבה,שלקבורתהלמקוםבאשרתשובההמשפחהקיבלהלימים
הקבר.חלקתעלמצבהכלהיתהלאהעלמין,בביתשנעשתה

החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה57511מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ביוםמשפחתהעםארצהעלתהחוברהו״גומה"יחיאמשהבתחביבה

בי.שמרבעיןושוכנהשנה12בתבהיותה16/11/49
"נפטר".בוונרשםבעיגולמוקףכשהואשמהמופיעזובתעודהכןכמו

המשפחה,שמסרהחיפהרמב״םהחוליםביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.2
נכנסהב'שמרעיןהעוליםמביתחוכרי"משהבת"חביביכיעולהממנו ".20"בתבהיותהביוםבוונפטרה23/11/49ביוםהחוליםלבית
למותה.קודםימיםעשרהארצהעלתהכיצויןכן

"בתכיעולהממנוהמביים,החוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בבית23/11/49ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתחוברי"חביבהמשה

".20"בתבהיותהחיפהרמב״םהחולים
הסוכרת.מחלתהמוות:סיבת

(,998/141/49)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4 נפטרהב',שמרעיןהעוליםמביתחביבה"משהבת"חוכריכיעולהממנו ".20"בתבהיותהחיפה,החוליםבבית23/11/49ביום
הסוכרת.מחלתהמוות:סיבת

שמסרה00163מספרהבריאותמשרדשלקבורהרישיוןהוועדהבידי.5
שמרעיןהעוליםמביתחוברי"חביבהמשה"בתכיעולהממנוהמשפחה,

והובאה"20"בתבהיותההסוכרתבמחלתמסיבוךכתוצאהנפטרהב'
בחיפה.לקבורה
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כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
ביוםלקבורההובאהשמרמעין"20"בתחוברי"משהבת"חביבה

.60שורהב',בחלקהדודמחנההעלמיןבבית25/11/49

.163/998מספרקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

נפטרהחוברהונעמהמשהבתחביבהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן,
חיפהרמב״םהחוליםבבית23/11/49ביוםהסוכרתבמחלתמסיבוךכתוצאה

ב',בחלקהדודמחנההעלמיןבבית25/11/49ביוםלקבורההובאהחביבה
.60שורה

הנתוניםשארעםההצלבהסמךשעלהריחביבהשלבגילההשיבושלמרות
163/998הקבורהרישיוןומספרהמגוריםכתובתומשפחה,פרטישםכגון:
בזיהויה.ספקאין

סימוןקובעתקדישאחברהובמימונה.המשפחהידיעלמוקמתמצבהכידוע
בלבד.זמני

המסכם.בדו״חמקיפההתייחסותתינתןהפנים,משרדלרישומיבאשר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.4145040חוברהחביבהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סיידוףוסברייה)משה(עמרםבןרפאלהנדון:
6/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחההתגוררההתינוק,שלסבתוסיידוף,הזלההגב'שלעדותהפיעל
הווא(.אל)דירהריםבנס

החוליםלביתונלקחמשיעוליםסבלחודשיםושלושהשנהבןרפאלכשהיה
ביקרהוהמשפחההחוליםבביתהושאררפאלרפואי.טיפוללקבלתצדקשערי
להנאמדרפאלאתלבקרהמשפחהכשבאההימיםבאחדפעמים.מספרשםאותו נפטר.כי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

ממנוירושלים,צדקשעריהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.1
.2/9/51ביוםהחוליםלביתנכנס"8$£100\/£\/£1".כיעולה

וכיגרגרת""כריתתניתוחעבר"2./9"ביוםכינכתבהגיליוןבסיכום
מת".8בשעהקטןמאומצת...דופקנשימה"שוב3/9ב-

של...קשהבמצבהמעברהמןהנה"נשלחנרשםהמחלהתולדותבגיליון קשה..."נשימהעם"אפטיבמצבהחוליםלביתוהתקבלמאומצת"ונשימה
רפאל".כ״עמריןשמומופיעהרפואיהמעקבבגיליוןכייצוין

בורפאל","עמרםלחולההמתייחסמעבדהשלתשובהטופסאיתרההוועדה.2
חיידקינמצאו"לא3/9/51מיוםלבדיקהחומרקבלתסמךעלכינכתב

קרמת".

תרופות.ומתןטיפולהוראותצורפוזהלטופס

עולהממנוירושלים,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3 נפטרירושלים",פרוזדורהווא(אל)דירמ״יעלהסעידי""רפאלכי וחצי.שנהבןבהיותוירושלים,צדקשעריהחוליםבבית3/9/51ביום
ריאות.ודלקתדיפטריההמוות:סיבת

עולהממנוירושלים,קדישאחברהשלקבורההזמנתטופסהוועדהבידי.4 פרוזדורהווא(אל)דירמ״יעלהמשהבןסעידי"רפאל"התינוקכי צדקשעריהחוליםבבית4/9/51תשי״אבאלולג'ביוםנפטרירושלים", באלולב-ד'שחלד'ביוםלקבורהוהובאוחצישנהבןבהיותוירושלים,
.5/9/51תשי״א

שבעירק.בבגדדנולדרפאלכיזהבטופסצויןכן
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הוועדה:מסקנות

סיידוף,וסברייה)משה(עמרםבןרפאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
צדקשעריהחוליםבבית3/9/51ביוםריאותודלקתמדיפטריהכתוצאהנפטר

וחצי.שנהבןבהיותוירושלים,

מדויק.קבורהמקוםציוןמבליבירושלים5/9/51ביוםלקבורההובארפאל

פטירתומועדלגביכקובעהחוליםביתשלהמחלהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
רפאל.של

מקורוהרפואיהמעקבבגיליוןהמשפחהבשםשחלהשיבושכילהניחיש
הפך5\/100השםוכךלטיניותבאותיותהמחלהבגיליוןרפאלשלשמוברישום
לסעידי.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.7005533סיידוףרפאלשלת.ז.מספר־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סעידומריםעובדיהבת)יונה(זהרההנדון:
7/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עדןבמחנההמשפחהשהתההתינוקת,אםסעיד,מריםהגב'שלעדותהפיעל התינוקותבביתטופלהחודשיםהחמישהבתוזהרהארצהלעלייהקודםבתימן
תדאגהיאכילאםואמרהזהרהאתאחותלקחההעלייה,יוםמשהגיעשבמחנה.

מולשישבהלמרותזהרהאתלהיניקנמנעמהאםארצה.הטיסהבמהלךלה
בתה.אתבידיהשהחזיקההאחות

זהרהאתביקשההאםלוד.התעופהלשדההמשפחההגיעה17/4/50ביום
עםיחדהתעופהמשדהונעלמהלמוניתנכנסהזאתאךבה,שהחזיקהמהאחות

בתה.

המחנהלמנהליוםמידימגיעההיתההאםהעין.ראשבמחנהשוכנההמשפחה זהרהכיהמחנהמנהללהאמרמהזמןכעבורבתה.גורלעללבררבדרישה
להםונאמרצריפיןהחוליםלביתנסעוההוריםצריפין.החוליםבביתנפטרה החולים.בביתלטיפולהתקבלהלאכללזהרהבשםילדהכי

פגשהאחדיוםבאלישוב.להתגוררהמשפחהעברההעלייה,לאחרימיםחודש
לדעתהאםממנהכשדרשהבתה.עםיחדבשעתושנעלמההאחותאתבאחראיהאם
התינוקותב״ביתבתהכילהואמרהפתקההאחותלהנתנהבתה,גורלמה

לולעגושםאךאביבבתללהדסההיוםלמחרתהלךהאבאביב".בתלהדסה
תינוקות.ביתהיהלאמעולםבהדסהכיואמרו
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

הארץאתעזבהזהרהלפיו25/3/85מיוםמסמךלבקשתהקיבלההמשפחה
".7/63ב-"

החקירה:ממצאי

עוודכיעולהממנוג',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
בתזהרהזהרישוםלפי.17/4/50ביוםלמחנהנכנסוומשפחתוסעידסלם
644מספרוכרטיס12825מספרעולהתעודתנושאתסעידסלםעואד
חודשים.שמונהבתבהיותה,1/5/50ביוםנפטרה

עולהממנוצריפין,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2 17/4/50ביוםהחוליםלביתהתקבלהג',העיןמראשסלםזהרהכי
אטרופיה...שלבמצבמאוד,קשהב״מצבחודשיםחמישהבתבהיותה גבוהבחוםהיתה"התינוקתנכתב:כןואנמיה".אגוזשלבגודלליפומה

13ה-וביוםיוםיוםורעהלךהמצבתאבוןבליחזקיםשלשוליםעם
נפטרה".למחלקהלהתקבלה

חודשים.חמישהבתבהיותה30/4/50ביוםנפטרהזהרה
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מיוםאביבתלהיהודיתהסוכנותשלהקליטהממחלקתמכתבהוועדהבידי.3
עוודבתזהרה"סלםכינרשםבוהעין,ראשהעוליםביתבעבור17/4/50
שניעודעםביחד17/4/50ביוםנשלחהחודשים",וחציחמשבתמעודה
צריפין.הממשלתיהחוליםלביתילדים

הקליטהמחלקתבעבורצריפיןהחוליםביתמהנהלתמכתבהוועדהבידי.4
ביוםנפטרהעווד"בתזוהרה"סלםנרשם:בוג',העיןראשהעוליםבית

30/4/50.

ואטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

הסוכנותידיעלשנוהלהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
,644מספרכרטיסנושאתדוד"בתזהרה"סאלםכיעולהממנוהיהודית,

".15"בתבהיותה1/5/50ביוםנפטרה

בלוד".התעופהמסדהצרפנדהחוליםבבית"מתנרשםכן

"סלהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6

,30/4/50ביוםנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהזהרה"
15"בתבהיותה

יום".
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עולהממנוהבריאות,משרדשל06108מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.7
1/5/50ביוםלקבורההובאההעין,ראשממחנהדוד"בתסלם"זהרהכי

חודש".15"בתבהיותהתקווה,פתחסגולההעלמיןבבית

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
15"בתבהיותההעיןראשהעוליםבמחנהנפטרהסאלם"דודבת"זהרה

בחלקתסגולההעלמיןבבית1/5/50ביוםלקבורהוהובאהחודשים"
.4מספרקברי״ז,שורהילדות,

הוועדה:מסקנות

סעיד,ומריםעובדיהבת)יונה(זהרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
צריפין,החוליםבבית30/4/50ביוםואטרופיהריאותמדלקתכתוצאהנפטרה
ארצה.עלייתהלאחרכשבועייםוזאתחודשים,חמישהכבתבהיותה

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית1/5/50ביוםלקבורההובאהזהרה
.4מספרקברי״ז,שורהילדות,

העין,ראשמחנהשלהפטירותביומןזהרהשלהמלאבשמההשיבושאףעל
הרישוםעלבהסתמךמכןלאחרשהוצאואחריםלמסמכיםאףשהועתקשיבוש
סמךעלכוודאיזהרהשלזיהויהאתלקבועשניתןהריהפטירות,ביומן
נוספים.ופרטיםהמגוריםכתובתהכרטיס,מספר

לגביהקובעכמסמךצריפיןהחוליםביתשלהחולהבגיליוןרואההוועדה
זהרה.שלפטירתהומועדגילה

המסכם.בדו״חמקיפההתייחסותתינתןהפנים,משרדלרישומיבאשר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.042746875סעיד)יונה(זהרהשלת.ז.מספר
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כהןושרהדניבתדינההנדון:
8/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מטוניסארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהכהן,מריםשלעדותהפיעל
בנהריה.להתגוררועברה

שהתהשםאחותה.ידיעלרמב״םהחוליםלביתדינהנלקחה1951שנתבמהלך
נפטרה.דינהכילהנמסרלבקרהאמהוכשבאהימיםארבעהבמשך

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

"כהןכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
חודשים.שלושהבתבהיותה6/7/51ביוםנפטרהנהריהממעברתדינה"
קרישית.ורידיםדלקתהמוות:סיבת

(,670/51)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2 החוליםבבית6/7/51ביוםנפטרהנהריהממעברתכהן""דניה•לפיו
חודשים.ארבעהבתבהיותהבחיפה,

קרישית.ורידיםדלקתהמוות:סיבת

רישוםובובחיפההספרדיתקדישאהחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.3
בתדינה""כהןכיעולהממנו,670/51מספרממשלתילרישיוןהמתייחס
חוףדודמחנההעלמיןבבית10/7/51ביוםלקבורההובאהחודשיםארבעה
התינוקות.בחלקתכרמל

שלגופתהלפיורמב״ם,החוליםביתשלנתיחהפרוטוקולאיתרההוועדה.4 שלושהבתהיתההיאכיצויןכןכמו,8/7/51ביוםנותחהכהן""גיגה במותה.חודשים

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהכהןושרהדניבתדינהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהכבתבהיותהרמב״םהחוליםבבית6/7/51

בחלקתכרמלחוףדודמחנההעלמיןבבית10/7/51ביוםלקבורההובאהדינה
התינוקות.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ל2גנב_

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.50565043הילדהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מנגיםומריםחסןסלםבןיפתהנדון:
9/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיומנגים,רחמי□מרשלעדותופיעל העין.ראשהעוליםבמחנהוהתגוררהמתימן
בפתחהשרוןהחוליםבבית1953שנתמרץ־יוניהחודשיםביןנולדיפת

אותולקחהוהאםבפהמפטריהיפתסבלחודשיםעשרהבןבהיותותקווה.
בילינסון.החוליםלביתלקחתושהציעהבמחנהלאחות

שישלאםונמסררופאידיעלנבדקשםבנה,עםהחוליםלביתנסעההאם
נמסרבירורלאחרבמיטתו.יפתאתמצאהלאבבוקרבהגיעהללילה.להשאירו

החוליםלביתהגיעההאםהשומר.תלהחוליםלביתנשלחויפתייתכןכילה
זה.בשםילדשאיןלהנמסרשם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

יפתלפיוהפניםממשרדמסמךהמשפחהקיבלהלשאילתה,בתשובה1994בשנת
.1964דצמברבחודשנפטר

החקירה:ממצאי

מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובוד',העיןראששליומןאיתרההוועדה.1
.27/9/49ביוםארצהעלהחסןסלםמנגםלפיו,2194

המתייחסרישוםובוד',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
למחנהנכנסווילדיהםמנגםומריםחסןסלםלפיו,2194מספרלכרטיס .23/2/52ביוםנולדיפתכיצויןכן.11/7/51ביום

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלילודהיומןאיתרההוועדה.3
23/2/52ביוםנולדמנגםחסןסלםיפתלפיו,2194מספרלכרטיס
אי.העיןראשבמחנהומתגורר

יפתכיעולהממנובילינסון,החוליםביתשלרפואיתיקאיתרההוועדה.4
שבעהבןבהיותו8/10/52ביוםאושפזהעיןמראשבמקור()כךמונגהם במשקל"ירדהזמןכל"הילדוהתייבשות.מעייםדלקתבשלחודשים
ונפטר.

לפיובילינסון,החוליםביתשלגופהנתיחתפרוטוקולאיתרההוועדה.5
הנתיחה.13/10/52ביוםנפטראשרמונגםיפתהתינוקשלגופתונותחה
ריאות,דלקתבשלנפטרכיונמצא12:00בשעה19/10/52ביוםבוצעה
בכבד.קשהופגיעההגסהמעידלקת

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6 כ״טביוםנפטרא',מחנההעיןראשתקווהמפתחמנגיםשלוםבןיפתכי תקווה.פתחבילינסוןהחוליםבבית,18/10/52תשי״ג,בתשרי

13



מגגיםיפתילדלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
החוליםבביתחודשיםשבעהבןבהיותונפטרא'מחנההעיןמראש

ב',ילדיםבחלקת20/10/52בחשוןא'ביוםלקבורהוהובאבילינסון
.14מספרקברל״ד,שורה

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרמנגיםומריםחסןסלםבןיפתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שבעהבןבהיותותקווה,בפתחבילינסוןהחוליםבבית18/10/52

ב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית20/10/52ביוםלקבורההובאיפת
.14מספרקברל״ד,שורה

השונים.הפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסותתינתןהכלליבדו״ח

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.05118254-1הילדשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

14



וואהבוגנהיחיאבןברוךהנדון:
10/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותונדב,ברכהגבישלעדותהפיעל
חמישהכבןשהיהברוךעםיחד1949שנתנובמבר-דצמברהחודשיםביןמתימן

העין.ראשבמחנהלהתגוררעברההמשפחהחודשים.
במחנההתינוקותכלפונובאוהלים,שוכנווהמשפחותקשהחורףוהיההיות בוקרביום.פעמיםשלושלהיניקובאההאםהתינוקות.לביתברוךוביניהם
אותו.היניקהקודםשערבפיעלאףבמיטתו,ברוךאתמצאהלאבהגיעהאחד
גופהראולאההוריםתשובה.כלקיבלהלאאךברוך,היכןלבררניסתההאם
פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתאו

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
תושבלהיותחדלברוךלפיוהפניםממשרדמסמךהמשפחהקיבלהלימים
ברוך.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהבנוסף,.1963בשנתהמדינה
החקירה:ממצאי

"יחיאלפיה,המשפחהשמסרה(55329)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ביוםארצהעלוברוך,ביניהםילדיהם,וחמשתוהב"וגנהשמואל

3/11/49.

ארצהעלהוהביחיאברוךלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2 .3/11/49ביום

המתייחסרישוםובוביהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
וחמשתוהב"וגנהשמואל"יחיאכיעולהממנו,1719מספרלכרטיס ארבעהבןהיהברוךכיצויןכן.3/11/49ביוםארצהעלוילדיהם .11/12/49ביוםנפטרוכיבהגיעוחודשים

מחנהמטעם1719מספרלכרטיסהמתייחסתלאשפוזהפניההוועדהבידי.4 ותינוקותלילדיםהחוליםלבית8/12/49מיוםב'העיןראשהעולים
שלושתבןבמקור()כךגובניברוךאתמפניםלפיוהעין,ראששבמחנה לאשפוז.החודשים

ממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמקוריחולהגיליוןהוועדהבידי.5
שלושהבןבהיותו8/12/49ביוםאושפזב'ממחנהגובניברוךכיעולה מעיים.ודלקתרעלתריאות,מדלקתכתוצאה9/12/49ביוםונפטרחודשים

ממחנהגובניברוךלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6 שלושהבןבהיותו,9/12/49ביוםהעיןבראשנפטרהעיןראשהעולים
חודשים.

ורעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת

המתייחסרישוםובוביהעיןראששלפטירותפנקסאיתרההוועדה.7
והבוגניושמואליחיאבןברוךכיעולהממנו,1719מספרלכרטיס
חודשים.שלושהבןבהיותו10/12/49ביוםנפטר
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במחנה"מתגובני""ברוךכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.8
ודלקתריאותמדלקתכתוצאהחודשיםשלושהבןבהיותוהעין"ראש

תקווה.שבפתחהעלמיןבבית9/12/49ביוםלקבורההובאברוךמעיים.

ברוך"הילדלפיותקווהפתחקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.9
והובאחודשיםשלושהבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהגובני"
,9/12/49תש״י,בכסלוי״חביוםלקבורה

תקווהפתחהעלמיןבבית
.5מספרקברב',שורהילדיםבחלקת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרואהבווגגהיחיאבןברוךכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וזאתחודשים,כשלושהבןבהיותוהעין,ראשהדסההחוליםבבית9/11/49
לארץ.עלייתולאחרכחודש

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית9/12/49ביוםלקבורההובאברוך
.5מספרקברבי,שורהילדים

בשםהשיבושאףעלוואהבוגנהיחיאבןברוךבילדשמדוברספקאין
ובמסמכיםהמחנהביומןהמופיעהמשפחתיהכרטיסמספרעםההצלבהמשפחתו.
לוודאי.הזיהויאתהופכתשונים
החולהבגיליוןהרשוםהתאריךאתמקבליםאנוהפטירה,לתאריךבאשר

רישוםהינולמחנההכניסהביומןהרישום.9/12/49ה-היינוהמקורי
מאוחר.

הפנים.משרדשלהשוניםלרישומיםמקיפההתייחסותתינתןהכלליבדו״ח

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.04146407ברוךשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)ערוסי(לויומריםשלוםכןציוןהנדון: 11/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עםארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמולוי,מריםהגב'שלעדותהפיעל
עתלית.במחנהלהתגוררעברההמשפחה.1949בשנתציוןבנם

שלושהחודשייםבןבהיותושבמקום.התינוקותלביתציוןנלקחבואםעם
לבדיקות.בחיפההחוליםלביתנלקחציוןכילאםנמסר

להיכנסהורשולאאךחודשיים,במשךהחוליםבביתלבקרובאוההורים
להםמסרהכשהגיעוהפעמיםבאחתחלון.דרךרקציוןאתוראולמחלקה
נפטר.בנםכיהאחות

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
רה:יהחלממצאי

ומריםיחיאסאלםלפיההמשפחה,שקיבלהעולהתעודתהוועדהבידי.1
היהציון.16/3/49ביוםארצהעלוציון,ביניהםילדיהם,ושניערומי

נפטר.ציוןכיבתעודהצויןכןשנה(.1/4)חודשיםכשלושהבן

ציוןהתינוקלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
הממשלתי,החוליםבבית9/4/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתערוסי
חודשים.חמישהבןבהיותו

ציוןהתינוקלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
שנה.חציבןבהיותו9/4/49ביוםנפטרערומי

מעיים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת

ציוןהתינוקכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.4
ביוםונקברחודשים,חמישהבןבהיותונפטרעתליתהעוליםמביתערומי
שבמקום.התינוקותבחלקת,11/4/49תשייט,בניסןי״ב

הוועדה:מסקנות

עולההשונותבתעודותשנרשםכפיציוןשלבגילוהקלהשוניאףעל
ומריםשלוםשלבנםציוןבתינוקמדוברכילעיל,המידעמןבוודאות
רמב״ם.הממשלתיהחוליםבבית9/4/49ביוםשנפטר

11/4/49ביוםונקברמשפחתו,עםלארץעלייתולאחרכחודשנפטרציון
דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
)ערוסי(.לויציוןשלת.ז.הוועדהבידיאין
אוהמבקשתאתלאתרבידינועלהלאזהבתיקשהושקעוהמאמציםכלאף)על
זיהוי(.תעודותמספרילהשיגמנתעלמהמשפחהאחראדם
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קרניואסתראברהםבתסעדה-שרההנדון:
12/95מספרתיק

התלונה:פרטי

אחותהמפיהאחתעדויותשתינמסרוסעדה-שרההתינוקתשלבעניינה יונהגביהחורגת,אחותהמפיוהשנייהקספארי,שושנהגביהביולוגית,
יוסף.

התינוקת,של)הביולוגית(אחותהקספארי,שושנהגבישלעדותהפיעל
במחנההתגוררההמשפחה.1950בשנת)שרה(סעדהעםיחדלארץהמשפחהעלתה
ליד.בית

לביתאחיהעםיחדוחצישנתייםבתשהיתהשרהנשלחהלמחנההגיעםעם
נפטרו.ששניהםלהונאמרלבקרםהאםבאהמהזמןלאחרשבמחנה.הילדים

לה.הוחזרחודשייםבןשהיהובנהלבכותהחלההאם

מסמךלהםניתןלאבתםפטירתעלהמעידרשמימסמךביקשהשהמשפחהאףעל
לקבורה.כברהובאהשהיאלהםונמסרכזה

עלתההתינוקת,של)החורגת(אחותהיוסף,יונהגבישלעדותהפיעל
במחנההתגוררההמשפחההשנה.ראשלפניחודש1949בשנתלארץהמשפחה

ליד.בית
למרפאתאמבולנסידיהמשפחה.עלמאוהלשרהנלקחהשניםשלושבתבהיותה
שבמחנההחוליםלביתנלקחהומשםדםבדיקתשרהעברהבמרפאההמחנה. יוסף.יונהגביהעדה,בליווי
חלון.דרךרקשרהאתראואךהחולים,לביתחזרווהאחותהאםלמחרת,
נפטרה.ששרהלהםנאמרלבקרהכששבולמחרתלבכות.שרההחלהאותןבראותה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנונתניה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
שנתייםבמשךחולההייתהלידביתהעוליםממחנהאברהםבתסעדההילדה
שנים.חמשבתבהיותה,7/10/49ביוםונפטרה
שרירים.ניווןומחלתמלריההמוות:סיבת

1944בשנתנולדהאברהםסעדהלפיהפטירה,תעודתאיתרההוועדה.2
ליד.בבית7/10/49תש״י,בתשריי״דביוםונפטרה

סעדיהכיעולהממנהנתניה,קדישאחברהשלתעודהאיתרההוועדה.3
הישןהקברותבביתונקברה,7/10/49תש״י,בתשריבי״דנפטרהאברהם
.6מספרקברא',שורהא',אזורא',גושציון,בןשכונת
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הוועדה:מסקנות

נפטרהקרניואסתראברהםבתשרה-סעדהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן אזורא',גושציון,בןשכונתבנתניההעלמיןבביתונקברה7/10/49ביום
.6מספרקברא',שורהא'

הואשהזיהויהרימשפחתה,שםבהשמטתהשוניםבמסמכיםרשומהשסעדהאףעל זהים.הפרטיםשארוכןאביהשםמופיעלשמהסמוךכיודאי,
הפרטיםשכןמשמעותישיבושמהווהאינוסעדהבמקוםבסעדיהשמהרישום
מדויקים.האחרים
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.1053380-0קרניסעדה-שרהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חלילוגונצייהמשהבןאפריםהנדון:
13/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מאירןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיחלילי,עזריהמרשלעדותופיעל
שאן.ביתבמעברתושוכנה1950בשנת
הלידהלאחרימיםמספרהמשפחה.באוהלאפריםאתהאםילדה16/2/54ביום

אתלבקרההוריםכשבאולמחרתבעפולה.החוליםלביתוהועברברעאפריםחש נפטר.כילהםנאמרהחוליםבביתאפרים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
אפריםלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלה20/11/87ביום
.24/11/61ביוםונפטר16/2/54ביוםנולד

החקירה:ממצאי

ממנוהמשפחה,שמסרההעמקהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.1
החוליםלביתהתקבלא',שאןביתממעברתחלילימשהבןאפריםכיעולה ודיסטרופיה.נפוחהמבטןוסובלקשהבמצבנמצאכשהוא5/3/54ביום ארבעבשעה10/3/54ביוםלבסוףשנפטרעדטיפוליםסדרתעבראפריים
יום.15בןבהיותוהצהריים,אחר

חליליאפריםלפיובעפולה,החוליםביתשלפטירהאישוראיתרההוועדה.2
שבועות.שלושהבןבהיותו,10/3/54ביוםנפטרא',מעברהשאן,מבית

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
עפולההחוליםבבית10/3/54ביוםנפטרשאןביתממעברתחליליאפרים וחצי.חודשבןבהיותו
הימנית.הריאהבתפקודופגיעהבלבמוםהמוות:סיבת
הוועדה:מסקנות

ממחלתכתוצאהנפטרחלילימשהבןאפריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודש.כבןבהיותובעפולההחוליםבבית10/3/54ביוםבלבומוםריאות
קבורתו.מקוםצויןלאנפלבהיותו

שלפטירתומועדקביעתלגביהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
אפרים.
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המשפחה.בצער•משתתפתהוועדה

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

העתק:
.0-5200289-6חליליאפריםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפגיםמשרד
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ובאניגיושודיהיחיאבתידידההנדון:
16/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםג'ובאני,שושנהגבישלעדותהפיעל ראשהעוליםבמחנהלהתגוררעברההמשפחה.1949בשנתידידהעםמתימן העין.
התינוקותלביתאחיותידיעלידידה
בביתלבקרהבאהוהאםהעיןראש

נלקחההתעופה,לשדהארצההגיעםעם
במחנהשהוההוריםליד.ביתשבמחנה ליד.שבביתהתינוקות

הגיעוכשההוריםמהזמןלאחר
נפטרה.חודשים,

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

שישהכבתשהיתהידידה,כילהםנמסרלבקרה

ארצהעלהגיבאניסעידיחיאיחיאלפיה,עולהתעודתהוועדהבידי.1 .19/9/49ביום

עלהגובנייחיאלפיההעלייה,משרדשלרישוםתעודתהוועדהבידי.2
בנותיוושתיאמו,עםשודיה,אשתועם19/9/49ביוםמתימןארצה ידידה.וביניהם

יחיא"יחיאכיעולהממנוהיהודית,הסוכנותשלכרטיסהוועדהבידי.3
כןבנותיהם.שתיעם19/9/49ביוםארצהעלוגבאני"ושודיהסעיד המשפחהנפטרה.וכיהגיעהעםחודשייםבתהיתהידידהכיצוין

העין.בראשהתגוררה
לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.4

ארצהעלוושודיהיחיאיחיאלפיו,54844עולהתעודתומספר72מספר
פרדסיה.למחנהיצאו3/11/49וביוםחודשייםכבתשהיתהידידהבתםעם

לביתהעיןבראשהתינוקותמביתלאשפוזהפניהמכתבהוועדהבידי.5 בילדהטיפוללהמשךהוראותובו25/1/50מיוםלידביתהתינוקות החולים.בביתלאשפזהובקשהגובגי"יחיאבןיחיאבת"ידידה
כיעולהממנוליד,ביתהתינוקותמביתרפואיגיליוןהוועדהבידי.6 חמישהבתבהיותה2/2/50ביוםאושפזהגובני"וסודיהיחיאבת"ידידה

נפטרהוהיאורעהלךומצבהוהתייבשותמרעלתסבלהידידהחודשים. הצהריים.אחרושלושיםארבעבשעה6/2/50ביום

יחיאבתידידהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.7 לידביתלילדיםהחוליםבבית6/2/50ביוםנפטרהלידמביתגובני
חודשים.חמישהבתבהיותה

רעלת.המוות:סיבת
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לידמביתגובני"יחיהבת"ידידהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.8
מרעלתכתוצאהחודשיםחמישהבתבהיותהנפטרהלילדים(החולים)בית

בנתניה.ונקברה

בן"ידידיהלפיהנתניה,קדישאחברהשלקבורהתעודתהוועדהבידי.9
7/2/50ביוםלקבורהוהובאהתש״יבשבטכ'ביוםנפטרהגובני"אריה

.13מספרקברא',שורהילדים,בחלקת

הוועדה:מסקנות

נפטרהג'ובאניושודיהיחיאבתידידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.חמישהבתבהיותהליד,ביתלילדיםהחוליםבבית6/2/50ביום

לאחרורקהעיןבראשהתינוקותלביתתחילההועברהידידהכייצוין
ליד.לביתהועברהספוריםחודשים
שורהילדים,בחלקתנתניההעלמיןבבית7/2/50ביוםלקבורההובאהידידה
.13מספרקברא',

הריהמקוריהמסמךמתוךבצילוםולאהקבורהתעודתשלבהעתקומדוברהיות
סופר.בטעותמקורההאבשםברישוםשחלהשהטעות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
ידידה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

030623235גובאנישושנההאםשלת.ז.מספר
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מרדכיוסולטנהגוריבת)חתון(חטוםהנדון:
17/95מספרתיק

התלונה:פרטי

)חתון(הטוםנולדההתינוקת,שלאביהמרדכי,נורימרשלעדותופיעל בפרדסיה.התגוררההמשפחהבחדרה.החוליםבבית14/1/52ביום
חלב.לטיפתהאבידיעלונלקחהחטוםהצטננהימיםעשרהבתבהיותה
בחדרה.החוליםלביתאביהבלוויהטוםנשלחהבמקוםהרופאבהוראת

אחרינבדקה.שחטוםבזמןהמיוןבחדרלהמתיןנתבקשהחוליםלביתבהגיעו
נפטרה.בתוכיבמקוםלונמסרמספרדקות

מותה.סיבתאתלבדוקשרוציםלונאמראולםלקבורה,להביאהביקשהאב
לקבורה.תובאהיאשםלחיפה,ימיםשלושהכעבורלהגיעלאבנאמר

פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

התינוקלפיוחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 בבית23/1/52ביוםונפטרמנשהשערהחוליםמביתהגיעמרדכי""חטון
צוינההמוותסיבתימים.עשרהבןבהיותובחיפה,הממשלתיהחולים
ריאות.בדלקת

כיעולהממנורמביים,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
החוליםבבית23/1/52ביוםמתההובאהמרדכי"נוריבת"חטוןהתינוקת
צוינההמוותסיבתימים.עשרהבתבהיותהג',מחנהלידמביתרמב״ם
ריאות.בדלקת

התינוקלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3 ימים,עשרהבןבהיותונפטרמנשהשערהעוליםמביתמרדכי""הטון
שבמקום.התינוקותבחלקת24/1/52ביוםונקבר

הוועדה:ממלונות

וסולטגהנוריבת)חתרן(חטוםהתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן עשרהבתבהיותה,23/1/52ביוםרמב״םהחוליםלביתמתההובאהמרדכי
ימים.

ציוןללאדוד,מחנההעלמיןבבית24/1/52למחרתלקבורההובאהחטום
נפל.היותהבשלמדויקקבורהמקום

זכר.-כמיןמסמכיםבכמהחטוםנרשמהשגרתיהלאהשםבשל
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
.051302875מרדכי)חתון(הטוםשלת.ז.מספר
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)נגיר(ואהב)זהרה(ופדהסעידבת)נעמה(נעמיהנדון: 18/95מספרתיק

התלונה:פרסי

המשפחהעלתההילדה,שלהחורגאביהואהב,יששכרמרשלעדותופיעל
בשנתשנולדההשבעבת)נעמה(נעמיעםיחד1949שנתבמהלךמתימןארצה
בי.מחנההעיןראשבמחנהשוכנההמשפחה.1943
החוליםלבית)נעמה(נעמיאתולקחהאחותהגיעההעלייה,לאחרמהזמן כילונאמרהחוליםלביתבהגיעואךאליהם,התלווההאבביפו.דגיאני
במקום.שיישארצורךאין

נפטרה.ואהב"יששכרבת"נעמיכיהמחנהברמקולהודיעושבועיים,כעבור
ובהגיעוביפודגיאניהחוליםלביתהחורגאביהנסעיותר,מאוחרשבוע
נעמי.בשםחולהעלדברלהםידועלאכילונאמרלמקום
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

נעמיאתלגייסמנתעלצבאאנשיהמשפחה,לדבריהגיעו,1961שנתבמהלך
לצבא.)נעמה(

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנוב',מחנההעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1 וכרטיס55651מספרעולהתעודתנושאיםפדהואשתונגיר"יהודה"שוכר
כיזהביומןצויןכןהשש.בתנעמהעםיחדלמחנהנכנסו,2047מספר
.6/12/49ביוםנפטרהנעמה

הצליחוואהב)נגיר(יששכרמרשמסרזהותתעודתמספרעלבהסתמך.2
כיעולהכןכמונעמה.שלהזהותתעודתמספראתלבררהוועדהחוקרי
נגיר.יהודההיהבעברואהביששכרשלשמו

מספרנגרסעידבתנעמהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.3
הזהותתעודתמספרצויןכן.8/11/49ביוםארצהעלתה147235ת.ז.
.147233החורגאביהשל

עולהממנויפו,דגיאניחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.4 .1/12/49ביוםונפטרה30/11/49ביוםאושפזהנעמה""נגר/יהודהכי

דיסטרופיה.המוות:סיבת

"נעמהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בכסלוי'ביוםנפטרההעין,ראשב'העוליםממחנהנגר"יהודהשוכר שנים.ששבתבהיותה,1/12/49תש״י
ומלריה.ריאותדלקתלב,דוםהמוות:סיבת
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בילינסרן,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהפרטיכלאיתרההוועדה.6
שניםששבתבהיותהנפטרהנגר"יהודהשוכר"נעמהכיעולהממנו

.15:30בשעה4/12/49ביוםנותחהוגופתה

ומלריה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

פתחמשטרתעבוררייףד״רמוותסיבותחוקרשלמכתבאיתרההוועדה.7
שלמתיםבחדרש.ז.4/12ביוםדרישתךלפי"בדקתינרשם:בותקווה,

שהובאהנגריהודהשוכרנעמהשלהגוויהאתבילינסוןהחוליםבית
מצאתיבבדיקהביפו...ויולדותלילדיםממשלתיחוליםמביתאלינו...

בפתיחתביותר.ירודתזונתיבמצבבערךששבגילקטנהילדהשלגויה
שטפיעםדלקתמוקדיהימניתבריאהבעיקרהריאותבשתימצאתיהגופה

צדדית".דוריאותדלקתכלאמרטבעיתהמוותדם...סיבת

נגר"יהודהשוכר"נעמהכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.8
בביתלקבורהוהובאהלבמדוםכתוצאהנפטרההעין,ראשהעוליםממחנה
החוליםמביתרייףד״רהמודיעהרופאשםתקווה.שבפתחהעלמין

בילינסון.
נעמה"הילדהלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.9

ט״זביוםלקבורההובאההעין,ראשממחנהששבתנגר"יהודהשוכר
.1מספרקברד',שורהב',ילדותבחלקת7/12/49תש״יבכסלו

הוועדה:מסקנות

וסעיד)זהרה(פדהבת)נעמה(נעמיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
1/12/49ביוםומלריהריאותדלקתלב,מדוםכתוצאהנפטרהואהב)נגיר(
לאחרימיםכחודשוזאתשנים,ששבתבהיותהיפו,דגיאניהחוליםבבית

ארצה.עלייתה

העלמיןבבית7/12/49תש״יבכסלוט״זביוםלקבורההובאה)נעמה(נעמי
.1מספרקברד',שורהבי,ילדותבחלקתסגולה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.04147235-8ואהב)נגיר(נעמה-נעמישלת.ז.מספר
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כהןוזוריהיצחקבתלאההנדון:
19/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםלאהנולדההתינוקת,שלדודתהכהן,אסתרגבישלעדותהפיעל
9/8/54.

מספרלאחרבעפולה.החוליםבביתלאהאושפזהחודשיםארבעהבתבהיותה הלכהוהיאלהיכנסלהלתתסירבואךהחולים,בביתלבקרההאםבאהימים
לביתה.

שבתולונמסרשםהחוליםבביתלאהאתלבקרהאבבאמכןלאחרימיםמספר
דמילירות15שלסךלשלםעליולקבורהלהביאהרוצההואואםנפטרה,
קבורה.

כימכןלאחראחדיםימיםלהםמסרהממגדלחלבמטיפתאחותהמשפחה,לדברי
לאהיאאךשנים,מספרלאחראחותאותהאתאיתרההמשפחהבחיים.לאה
זה.מקרהזכרה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

)מסיהפניםמשרדשלהתושביםמפקדמספרגיליוןאיתרההוועדה.1
ביוםנולדהממגדלכהןוזוריאיצחקבתלאההתינוקתלפיו(,145228
בטבריה.הסקוטיהחוליםבבית8/8/54

עולהממנובעפולה,העמקהחוליםמביתמקורירפואיתיקהוועדהבידי.2 בהיותה,28/11/54ביוםאושפזהממגדלכהןיצחקבתלאההתינוקתכי
15:30בשעה2/12/54ביוםימיםמספרלאחרונפטרהחודשים,ארבעהבת

תזונה.מתתכתוצאה

תרביתבדיקתנשלחהלפיה,1/12/54מיוםמעבדהבדיקתהוועדהבידי.3
ממגדל.כהןלאההתינוקתשלצואה

כיעולהממנובעפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
החוליםבבית2/12/54ביוםנפטרהטבריהשלידממגדלכהןלאההתינוקת
חודשים.חמישהבתבהיותהבעפולה,

כהןהתינוקתלפיובעפולה,קדישאחברהשלנפטריםספרהוועדהבידי.5
חמישהבתבהיותה,5/12/54תשט״ו,בכסלוי'ביוםנקברהממגדללאה

קבר,10שורהילדים,בחלקתשבעפולההעלמיןבביתנקברהלאהחודשים. .7מסי
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הוועדה:מסקנות

בוודאותעולההשוניםברישומיםלאהשלגילהבציוןהפעוטההבדלאףעל
15:30בשעה2/12/54ביוםנפטרהכהןוזוריהיצחלןבתלאההתינוקתכי

חודשים.ארבעהבתבהיותהבעפולה,העמקהחוליםבבית

שורהילדים,בחלקתבעפולההעלמיןבבית5/12/54ביוםלקבורההובאהלאה
.7מסיקבר,10

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.51452282כהןלאהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפגיםמשרדהעתק:
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זכריהושרהאן(י)זדגוןכתרוזמריהנדון:
21/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאביהזכריה,)זיאן(דגוןמרשלעדותופיעל ברמלה.התגוררההמשפחה.1948בשנתמרומניה

קופתרופאבהמלצתושילשולים.בטןמכאבירוזמריסבלה1951שנתבמהלך דגיאניהחוליםלביתהוריהידיעלונלקחההחולים,לביתהופנתהחולים
ביפו.
וההוריםיותרטובהרגישהשרוזמריראואותהכשביקרויומייםכעבור
לאלקחתהכששבונוספים.יומייםלהשאירהנתבקשואךהביתה,לקחתהביקשו נפטרהבתםכילהםנאמרבכוח.משםוסולקוהחוליםלביתלהיכנסלהםניתן
נקברה.וכבר

שםאביב.בתלקדישאלחברהובאמצעותופרנקלד״רהעירלרבפנוההורים
עללירותחמשלקברןשילמולשםבהגיעםשאול.בקרייתהקברותלביתנשלחו
חיפשובנוסףהקבר.חלקתאתמצאלאהואאךבתם,קבראתלהםשיראהמנת
מצאו.לאאךשבמקום,פטירותבספרהקבורהרישוםאת

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

לפיוהפנים,משרדשלתושביםמפקדספרמתוךגיליוןאיתרההוועדה.1
.2/4/51ביוםברמלהנולדהזכריהושרהזיןבתרוזמריהתינוקת

זיןבתרוזמריהתינוקתלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.2
החוליםבבית,6/7/51תשי״א,בתמוזב'ביוםנפטרהמרמלהזכריה

דג'אני.
עולהממנואביב-יפו,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3 תשי״א,בתמוזב'ביוםנפטרהמרמלהזכריהזיןבתרוזמריהתינוקתכי

בתבהיותה)דגיאני(,ביפווילדיםליולדותהחוליםבבית,6/7/51
חודש.

)זיהום(.ספסיסדיסטרופיההמוות:סיבת
הרופא,אסףהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.4 בתשהיתהזכריהרזמריןהתינוקתשלגופתהנותחה6/7/51ביוםלפיו

חודשים.שלושה

התינוקתלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.5
בתבהיותהדגיאני,החוליםבביתנפטרהמרמלהזכריהדגוןבתרוזמרי
תשי״א.בתמוזדיביוםנקברהכיצויןכןחודש.

מרמלהזכריהרוזמריהתינוקתלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.6
ונקברהחודש,בתבהיותה)זיהום(,ספסיסמדיסטרופיהכתוצאהנפטרה
אביב.בתל
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הוועדה:מסקנות

לעיל,המידעמןבוודאותעולהרוזמרישלגילהבציוןהקלההבדלאףעל
בבית6/7/51ביוםנפטרהזכריהושרהאן(1)זהגוןבתרוזמריהתינוקתכי

חודשים.שלושהבתבהיותהדגיאני,החולים

אביבבתלשאולקרייתהעלמיןבבית8/7/51ביוםלקבורההובאהרוזמרי
מדויק.קבורהמקוםציוןללא

משמעותי.שיבושמהווהאינורוזמריבמקוםברוזמריןשמהרישום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.5059180זכריהרוזמרישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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צוברי)שרה(וסעדה)סאלם(שלוםבתציונההנדון:
22/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםציונהנולדההתינוקת,שלאמהצוברי,שרהגב'שלעדותהפיעל
העין.בראש26/12/49
והאםהעין,שבראשהתינוקותבביתציונהשהתהחודשיםחמישהבתבהיותה הימיםובאחדמונדבתללהתגוררעברההמשפחהמה.זמןבמשךאותההיניקה

לביתציונההועברהבהוראתולרופא.ונלקחההקיאהברע,ציונהחשה
אמה.בליוויביפודגיאניהחולים

למחרתבחברתה.הערבעדונשארההחוליםבביתהמיטהעלאותההניחההאם
ריקה.ציונהשלשמיטתהראתההחוליםלביתכששבהבערב

נפטרהציונהכילוונאמרהחוליםלביתהאבהלךמכןלאחרימיםמספר
המורהאביבתלקדישאמחברהפתקקיבלהאבשאול.בקרייתלקבורהוהובאה

חלקתאתמצאלאאךהקברותביתבשטחחיפשהאבציונה.שלהקברחלקתעל
הקבר.

ציונהנרשמה1963בשנתציונה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים
המדינה.תושבתלהיותשחדלהכמיהפניםמשרדשלבמסמכים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

צוברי"וסעדהצאלח"סאלםלפיה,53030מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1 ביוםנולדהציונהכיצויןכן.20/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושני
26/12/49.

ציונהלפיויפו,הממשלתיהחוליםמביתמקורירפואיתיקהוועדהבידי.2
מצבבשלהחוליםבבית10/9/50ביוםאושפזהמונדתלמעברממחנהצברי
ביוםונפטרהחודשים,תשעהבתבהיותהנמוך,ומשקלקשהרעלת

15/9/50.

כיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 בתשריד'ביוםנפטרהמונד,תלמעברממחנהצברישלוםבתציונה
חודשים.תשעהבתבהיותהיפו,ליולדותהחוליםבבית,15/9/50תשי״א,
רעלת.המוות:סיבת

מונהמתלצבריציונההתינוקתלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.4
אביב.בתלונקברהחודשים,תשעהבתבהיותהנפטרה,

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.5
,17/9/50תשי״א,בתשריויביוםנקברהמונדמתלצבריציונההתינוקת 1אזור,4גוששאולבקרייתהעלמיןבביתחודשים,תשעהבתבהיותה .32מספרקבר,5שורהא',
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הוועדה:מסקנות

)שרה(וסעדה)סאלם(שלוםבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן תשעהבתבהיותה)דגיאני(,יפוהחוליםבבית15/9/50ביוםנפטרהצוברי
חודשים.

אזור4גוששאול,קרייתהעלמיןבבית17/-9/50ביוםלקבורההובאהציונה
.32מספרקבר,5שורהא',1

הפנים.משרדרישומילנושאמפורטתהתייחסותכלולההכלליבדו״ח

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.03067006-1צובריציונהשלת.ז.מסי-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חתוקהחממהבן)סלימן(שלמההנדון:
23/95מספרתיק

התלונה:פרטי

1948בשנתשלמהנולדהילד,שלאחיויצהרי,מנחםמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהושוכנה24/9/49ביוםארצהעלתההמשפחהבתימן.
בןבהיותוהעין.בראשישראלאגודתשלהספרבביתשלמהלמד1952בשנת

התנגשו,סירותשתיבירקון.שייטלטיולהספרביתבמסגרתשלמהנסעשש
ברגלו.מכהקיבלוהוא

לאםרגלו.אתחבשושםא',העיןראשבמחנהלמרפאהשלמהאתלקחההאם
ביקרהשםתקווה,בפתחהחוליםבביתרפואילטיפוללקחתושצריךנאמר
פעמים.כשלושאחיהבליוויאותו

לאחיההגיעהחוליםמביתשליחכישכניהידיעלנתבשרההימיםבאחד
בנה,גופתקבלתלשםהחוליםלביתהלכההאםנפטר.ששלמהלוומסר)צלאח(

בצעקותסולקהמכןלאחרבקבורתו.שמטפליםלהונמסרניירותעלוהוחתמה
החולים.מבית

קטן.פצעבשלנפטרששלמההאמינהלאמעולםאמולדבריו,
שלמהנרשם1963בשנתשלמה.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים,

המדינה.תושבלהיותשחדלכמיהפניםמשרדשלבמסמכים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

הילדלפיואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.1
ביוםונפטר,1946בשנתנולד,61מסיהעיןמראשחטוקה""שלמה
מטטנוס.כתוצאהברקבניהממשלתיהחוליםבבית8/7/52

מסיהעיןמראששלמה""חטוקההילדלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.2
.9/7/52ביוםונקברמטטנוסכתוצאהנפטר,1946בשנתנולד,61

הילדכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.3
כץ,פרדסהחוליםבביתנפטר,61העיןמראששלמה"חתוכה")חטוקה( תשי״ב,בתמוזט״זביוםנקברשלמהכיצויןכןשנים.ששבןבהיותו
מסיקברלי,שורהב',ילדיםבחלקת,9/7/52

1.

הוועדה:מסקנות

נפטרחתוקהחממהבן)סלימן(שלמהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן בהיותומטטנוס,כתוצאהברק(,)בניכץפרדסהחוליםבבית8/7/52ביום
שנים.ששבן

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית9/7/52ביוםלמחרתנקברשלמה מסיקברל',שורהב',ילדים
1.

הפנים.משרדרישומילנושאמפורטתהתייחסותכלולההכלליבדו״ח
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

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

.00853037-0חתוקהשלמהשלת.ז.-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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)תנעמי(מעידודומיהסלימןבתתנעמיההנדון: 25/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ללאלארץעמויחדתנעמיהאחותוהגיעהתנעמי,זכריהשלעדותופיעל
יתומים.והיוהיותמשפחה

שהיתהתנעמיהנלקחהעלייתםלאחרקצרוזמןב',שמרעיןבמחנהשוכנוהם
בנתניה.הנוערעלייתלמחנהשבעבת

לווהודיעובאולמחרתמחנה.לאותואותוגםלקחתלמחרתשיבואולונאמר נפטרה.אחותוכי

המוחמקדחתנפטרהשהילדהתשובהנשלחההנוערומעלייתאודותיהחקרהוא
בעפולה.

כלמצאלאאךעיר,באותההקברותולביתבעפולההחוליםלביתהלךהוא נתוניםשבהפטירהתעודתלונשלחהבנוסףתנעמיה.אחותועלרישום
רופא(.חתימתאיןנכון,לא)שםאחותועלנוספים
שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

בתתנעמיההילדהלפיו(,161452)מסילעולהרישוםאיתרההוועדה.1 שש.בתבהיותה20/11/49ביוםלארץהגיעהמעידסלימן

סלימןתנעמיההילדהלפיה(,56738)מסיעולהתעודתאיתרההוועדה.2
בי.שמרעיןלמחנהונשלחה20/11/49ביוםלארץאחיהעםהגיעהסעיד

לפיובעפולה,העמקהחוליםמביתמקורירפואיתיקנמצאהוועדהבידי.3
שלמה.לתנמהשובשהילדהשלשמה

במחנהשוכנהוהיא,1944בשנתבתימןנולדההיאכימצויןבתיק בנתניה.הנוערעליית

עלייתהלאחרוחציכחודשיים,2/2/50ביוםאושפזההיאכיצויןבנוסף
ארצה.

ימיםארבעהמזהתנעמיהסבלהמרופא,מכתבפישעלהרימחלתהלגבי
חשדעםונשלחהוהקאה"צמרמורותעםחזקותוירידותבעליותמייחום
לקדחת.

כמעטוהיאגבוהחוםלהיששובכינכתב,3/2/50ביוםהיוםלמחרת
.13:10בשעהונפטרההכרתהאתאיבדההיאיותרמאוחרהכרה.ללא
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לפיורישום,ובוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסנמצאהוועדהבידי.4
שלמה.לתגעמהשובשהילדהשלשמה

בביתנפטרהנתניההנוערעלייתממחנהתנעמיהכיצויןזהברישום
שש.בתבהיותה3/2/50ביוםממלריהכתוצאהשבעפולהחולים

לפיהבעפולה,הדתיתהמועצהשלקבורהרשימתנמצאתהוועדהבידי.5
ביוםששבתבהיותהנקברהנתניההנוערמעלייתשלמהתנעמההילדה
קדמית.בשורהבעפולההעלמיןבבית5/2/50

הנוערלעלייתהמחלקההיהודיתמהסוכנותמכתבנמצאהוועדהבידי.6
שלשמהלפיו,1966משנתתנעמיהשלאחיהזכריהתנעמיאלהמופנה
סעדיה.לתנעמישובשהילדה

בדצמברלארץהגיעהוהיא,1943בשנתנולדהתנעמיהכיבמכתבנרשם
בנתניה.במחנהושוכנה1949

מקדחת.כתוצאה3/2/50ביוםנפטרהתנעמיהכינכתבבנוסף

הוועדה:מסקנות

ודומיהסלימןבתתנעמיההילדהכיבוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
מקדחת.כתוצאה3/2/50ביוםשבעפולההעמקהחוליםבביתנפטרהסעיד

מקוםקדמית.שורהשבעפולההעלמיןבבית5/2/50ביוםנקברהתנעמיה
ידוע.לאהמדויקקבורתה

ודאי.שהזיהויהרישלמהלתנעמהשובשהילדהשלששמהפיעלאף
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
.04161452-0)תנעמי(סעידתנעמיהשלת.ז.מספר
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סירי)שמעה(ושושנהשלמהבתיוגההגרון:
26/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהסירי,שושנההגב'שלעדותהפיעל העין.ראשבמחנהלהתגוררועברה,2/10/49ביוםמתימן
אסותא.החוליםלביתאמהידיעלונלקחהבמחנה11/1/50ביוםנולדהיונה אותה.היניקהשםשבמחנה,התינוקותלביתיוגההועברהימיםמספרכעבור
יום.יוםאמה

הועברהיונהכילאםנמסרהתינוקותלביתבהגיעהמכןלאחרשבועותשלושה ביתאחותידיעללהנמסרהחוליםלביתובהגיעהבמחנה,החוליםלבית
המקום.מןאותהסילקהאחותאותהנפטרה.יונהכיהחולים

תלושאתלקחלאמדוענשאלשםהמחנה,למשרדלהגיעהאבנקראכחודשלאחר נפטרה.שבתולונמסרכיענההאביונה,שלהמזון

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

אךיונה,שלקבורתהמקוםלגבירישומיםתקווהבפתחלאתרניסוההורים
שמה.עלרישומיםשאיןלהםנמסר

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:ממלונות

סירי)שמעה(ושושנהשלמהבתיוגהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.15בתבהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית30/1/50ביוםנפטרה
שורהב',ילדותחלקתסגולההעלמיןבבית31/1/50ב-לקבורההובאהיונה .4מספרקברי"ג,

הרפואיבתיקהמסמכים,מןבאחדאםאףיונהבילדהשמדוברספקאין
משפחתה.שםציוןללאאהרוןכיונהשמהנרשם
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

.4136629-5שלמההאבשלת.ז.מספר

4136630-3שושנההאםשלת.ז.מספר
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חוברה)חממה(ויונהחייםבתמאשההנדון:
27/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שנתבסוףנעלמהמאשההתינוקת,שלאמהחוברהיונהגבישלעדותהפיעל
חודשיים.בתבהיותהשמרבעיןהתינוקותמבית1949
כעבורחולים.לביתלהביאהוישריאותבדלקתחלתהמאשהכילאםנאמר
נפטרה.חוברהמאשהשהתינוקתברמקולהמחנהכרוזהודיעימיםשלושה נקברה.כברכינמסרלהורים

ואמרועטופהחבילההתינוקותבביתלההראוזעקהקולהקימהשהאםלאחר
הבת.שזו

סמרטוטים.ורקאךהכילההחבילהכיהתברר

לפנינו.מעדותהשונהשלגילוועדתהמשפחהעדות

החקירה:ממצאי

עלוומשפחתהמאשהלפיה(,64865)מסיעולהתעודתנמצאתהוועדהבידי.1
ימים.עשרהבתבהיותה,10/10/49ביוםלארץ
בעין"מתנרשםאי(האות)בלימשההשםלצדבתעודהכיצויןבנוסף
.14/11/49ביוםשמר"

לפיו(,50מסי)פנקסשמרמעיןמוותמקריספרנמצאהוועדהבידי.2
נפטרה10/10/49ביוםלארץשעלתהחובריוחממהיוסףחייםבתמאשה עולה(.תעודתמספרציון)תוך14/11/49ביום

חודש.בתבהיותהשמרעיןבמחנה14/11/49ביוםנקברההתינוקת

הוועדה:מסקנות

גורלהעלרצופהתמונהלקבלקשהולכןהושמדושמרעיןמחנהרישומירוב
מאשה.של

עולההשוניםברישומיםמאשהשלגילהבציוןהפעוטיםההבדליםאףעל חייםבתמאשהכילעיל,מקורותממספרשהתקבלהמידעמןגבוההבסבירות
.14/11/49ביוםידועהלאמסיבהנפטרהחוברהוחממה

שמר.עיןבמחנהמאשהנקברהיוםבאותו
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

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

.0-4137522-1חוברהמאשהשלת.ז.

קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
חברתהוועדהו"רי

העתק:
מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

42



ריבוסעידהסעידבןפרטי(שם)ללאהנדון:
28/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ילדהז״ל,ריביסעידההגב'השנייהאשתושדדי,סאלםמרשלעדותופיעל
בחדרה.החוליםבביתהראשוןלבעלה1950ב-בן

בביתימיםשלושהבמשךאותוהיניקהוהאםק״גכשלושהלידתועםשקלבנה
בחדרה.החולים

בסדרלאשלהשהחלבלהנאמרלביתהבנהאתלקחתכשרצתההשלישיביום בנהאתלראותמשדרשההחולים.בביתלהישארועליוהילד"אתו״מרעיל
למעברה.באמבולנסבנהללאוהועברההוכתה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

של"בנםלפיוחדרה,הבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 בבית10/10/50ביוםנולדג',שמרמעיןריבי"ומעידהמנצורמעיד
בחדרה.החולים

מעיד"בןלפיוחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בביתימים,שלושהבןבהיותו,13/10/50ביוםנפטרריבי"מנצור
בחדרה.החולים

הוועדה:מסקנות

נפטרז״לריבי
ימים.

וסעידהסעידשלבנםכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
שלושהבןבהיותובחדרה,החוליםבבית,13/10/50ביום

קבורתו.מקום ציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

הילד.שלת.ז.
.041453689ריביסעיד

.041453697ריביסעדה

הוועדהבידי
האבשלת.ז.
האםשלת.ז.

איו
מספר
מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)תאם(שדדיוצביהסאלםבןיוסףהנדון: 28/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצהאשתועלתההתינוק,אבישדדי,סאלםשלעדותופיעל
מברקהאבקיבלשבתימןעדןהעוליםבמחנהשוההבעודויוסף.עםיחד1949 נפטר.יוסףכינרשםבומאחיו

אתהמחנהבהנהלתלבררוביקשארצהסאלםהאבעלהמכןלאחרשבועיים להאמיןמיאןכןועלשהיאתשובהלכלזכהלאאךיוסף,שלפטירתונסיבות ומפאתצמחלמעברתהמשפחההועברהנוספיםשבועייםכעבורנפטר.יוסףכי יוסף.אחרמחיפושיוהאבחדלהפרנסהקשיי
באשרממצאיםלכללהגיעניתןלאכיקבעהאשרשלגילוועדתנמסרהעדות יוסף.שללגורלו
יוסף.שלשמועלגיוסצוהתקבלהמשפחהלדברי
החקירה:ממצאי

סאלם"יוסףלפיו,162037מספרלעולהרישוםשאלוןהוועדהבידי.1 .13/11/49ביוםארצהעלה1949שנתבמהלךנולדאשרשדאדי"

מופיעבושמרעיןהעוליםביתשלפטירה/קבורהפנקסהוועדהבידי.2 לוי".חייםסאלם"יוסףבשםלילדהמתייחסרישום
לשלושהמתייחסממנו85סידורימספרעולההנ״לבמסמךמדוקדקמעיון ילדים:
שמר.בעיןלקבורהוהובא7/12/49ביוםנפטראשרילד-אחדרישום

.10/2/50ביוםחי""חזראשרילד־שנירישום

בסרפנד.13/12/49ביוםנפטראשרילד-שלישירישום

לפיושמר,עיןמחנהשלחוליםהעברתפנקסמתוךהעתקהוועדהבידי.3 ביוםארצהעלה,56460מספרעולהתעודתאשרף"סלימןסלםבן"יוסף
וחזר.לסרפנדחנהמפרדסנשלח15/11/49

ילדיםשניעלאישייםפרטיםנרשמוכימצביעהנ״לבמסמךמדוקדקעיון
שונים.

ונפטר.לסרפנדחנהמפרדסהובאאשראשרףסלימןיוסףבשםילדהאחד
חי.וחזרלסרפנדהועבראשרסלםיוסףשניילד
הילדיםמשניאחדלאףכללמתייחםאינו56460העולהתעודתמספר

לעיל.המוזכרים
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שנינרשמוובוסרפנדהחוליםביתשלקבלת.חוליםיומןהוועדהבידי.4
ילדים:

ונפטרחנהמפרדסהועבראשר984חולהמספרהנושאסלםבןיוסףאחד
.13/12/49ביום

שמרמעיןהועבראשר999חולהמספרהנושאלויחייםסלםיוסףהשני

.10/2/50ביוםחיוחזר

נושאתתאםיחיאצביהכיעולהממנולארץ,כניסהרישוםהוועדהבידי.5
ילדיהשניעםיחד13/11/49ביוםארצהעלתה56372מספרעולהתעודת
"בןיוסףובניהם

1."

הנושאתאםיחיאיחיאבשםאדםלפיולארץכניסהרישוםהוועדהבידי.6
.15/11/49ביוםארצהעלה56460מספרעולהתעודת

)שדאדי(.תםליוסףקשרכלאיןזהלאדםכינצייןמוסגרבמאמר

כיוסףיוסףשלמרישומונובעתלעיל,שהוצגהכפיהרישומיתהתסבוכת
שםגםאךאביה,מביתהמשפחהאםשלמשפחתהשםהינותאםהשםתאם.

אםשללעלותהבסמוךשעלהלמשפחה,כללקשורשאינואדםשלמשפחתו

ארצה.המשפחה

הוועדה:מסקנות

המסמכיםברישוםטעותשנעשתהכעובדה,עולה3ו-2המסמכיםשלמניתוח
אחד.לילדמוזגוילדיםומספר

השניהילדאשרף.סולימןכיוסףזוהה13/12/49ביוםבסרפנדשנפטרהילד
למשפחתו.חיחזר)לוי(סאלםיוסף

ונקבר7/12/49ביוםנפטראשרשהילדסבירות,שלרבהבמידהעולהמכאן
)תאם(.שדדיוצביהסלאםבןיוסףהינושמרבעין

שםעלופעםשדדיסאלםבןכיוסףאחתפעםנרשםאמו,עםיחדשעלהיוסף

אמו.משפחת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.162037שדדי

.162035-2)תאם(

יוסףשלת.ז.מספר-הרישום
שדדיצביההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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טייריוסעדהסלימןבןמינםהנדון:
29/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שנתבמהלךמינםנולדהתינוק,אחותנגר,נעמיהגב'שלעדותהפיעל
המשפחה.עםיחדשבתימןחאשדבמחנה1949באוקטוברושההבתימן1948

ואמרמינםאתנטלהמחנה,מאנשיאישהגיעלמחנה,הכניסהלאחרקצרזמן
שטענההאםשלמחאותיהלמרותשבמחנההחוליםלביתנלקחמינםחולה.שהוא המשפחהנפטר.מינםכילמשפחהנמסרמכן,לאחרמספרימיםבריא.בנהכי
לשווא.אךהגופהאתלראותתבעה

עללהצביעהיכוליםממצאיםלכלהגיעהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
מינם.שלגורלו

החקירה:ממצאי

השונותהתמותהוברשימותבארכיוניםמקיפותבדיקותערכוהוועדהחוקרי
לבררהצליחולאאך,שבתימןחאשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדות

מינם.שלבגורלועלהמה

הוועדה:מסקנות
סלימןבןמינםשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

טיירי.וסעדה
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
טיירי.מינסשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4158128טייריסעדההאם:שלת.ז.מספר
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מנצור-רייביוזהרה)סעיר(סעירהבןמשההנדון:
30/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בביתמשהנולדהתינוק,שלאביומנצור,רייביסעדיהמרשלעדותופיעל
בי.שמרעיןבמחנההתגוררההמשפחהבחדרה.היולדות
היולדותבביתהושארומשהלמחנההאםשוחררההלידהלאחרימיםשלושה
כשיחליםימיםמספרשבעודלאםהובטחזיהום".יקבלשלאמנתעל"וזאת
למחנה.יוחזרמשה,

נימול.בטרםהחוליםבביתעודשםלתינוקניתןהאבלדברי
בחדרה.היולדותלביתהאבנסעימיםשלושהכעבורהילדהוחזרמשלא נפטר.שבנוהשומרידיעללוונמסרלהיכנס,הורשהלאלמקוםבהגיעו

פטירתו.אתהמאשרמסמךקיבללאהאב
בנם.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

שמסרהלארץכניסהואישור(055870)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
ביוםארצהעלומנצורריביוזהרהסעידכיעולהומהםהמשפחה,
זה.במסמךהוזכרלאשמולכןיותרמאוחרבארץנולדמשה.10/11/49

בןהתינוקלפיוחדרה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בהיותובחדרה,החוליםבבית13/10/50ביוםנפטררייבימנצורמעיד

ימים.שלושהבן

הוועדה:מסקנות

רייביוזהרה)סעיד(סעדיהבןמשהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
ימים.שלושהבןבהיותובחדרה,החוליםבבית13/10/50ביוםנפטרמנצור
קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
רייבי-מנצור.משהשלת.ז.הוועדהבידיאין

.414368רייבי-מנצורסעדיההאבשלת.ז.מספר
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מעודהומריםשלמהבתפרטי(שם)ללאהנדון:
31/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אבישלמה,מעודהמרשלעדותופיעל
לארץ,העלייהלאחרמספרימיםגי.שמרעיןבמחנהושוכנה1949בשנת בי.שמרעיןבמחנהבתהמשפחהאםילדה
שוחררההלידה,שלאחרהשלישיביוםביום.פעמיםשלושהבתאתביקרהאב
מידיהבתאתלבקרהמשיךהאבהמשפחה.למגוריוחזרההחוליםמביתהאם
כיוראהבערבבתואתלבקרהאבהגיעלידתה,לאחרוחציחודשייםיום.
לונאמרהחולים,לביתהאבמשהגיעהיום,למחרתבטוב.וחשהבריאההיא היאכילוונאמרבתואתמצאלאאךהמתים,בחדרבדיר!האבנפטרה.בתוכי

הלילה.במהלךלקבורההובאה

חודשיים.במשךשםלבתולתת"הספיק"לאהאבלטענת
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהיהודית,הסוכנותשללארץכניסהרישוםאיתרההוועדה.1 ארצהעלו,71210עולהתעודתנושאימריםואשתומעודה"סעיד"סלימאן .5/1/50ביום

האםלפיושמר,עיןהחוליםביתשללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.2 עד30/1/50ביוםשמרעיןהחוליםבביתאושפזהסעידה"מעיד"סלימן .16/2/50ליום

מקורותובכלהשוניםבארכיוניםמקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.3 המשךלגבימידעכלהוועדהבידיאיןאךלרשותם,העומדיםהמידע
לידתה.לאחרהתינוקתשלאשפוז

הוועדה:מסקנות
ומריםשלמהשלבתםשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

מעודה.
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

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

הילדה.שלת.ז.
.042241620מעודהשלמה
.042241638מעודהמרים

הוועדהבידי
האבשלת.ז.
האםשלת.ז.

אין-
מספר
מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סוריזיוןושרהשבתאיאהרוןבן)סולימן(שלמההנהון:
32/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותנחמני,שושנההגב'שלעדותהפיעל
במחנהושוכנהחודשיםשבעהבןבהיותושלמהעםיחד1949בשנתמתורכיה

יעקב.באר

חולים.קופתלמרפאתונלקחשינייםמכאבישלמהסבלהעלייהלאחרמהזמן
אביבתלהדסההחוליםלביתבאמבולנסשלמהנלקחהחוליםמופתממרפאת
טפסיםעללחתוםהאםנדרשההחוליםבביתהוריו.ידיעלמלווהכשהוא
לבקרהאבכשבאהיוםלמחרתבנה.ללאלביתהושולחהלההובררלאשטיבם

נפטר.כילונאמרשלמהאת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

נפטרשלמהלפיו14/8/95מיוםהפניםממשרדמסמךלבקשתהקיבלההמשפחה .00/12/64ביום

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףהוועדהבידי.1
כןבתורקיה.13/11/48ביוםנולדסוריאן"ושרהשבתאיבן"שלמה .22/4/49ביוםארצהעלהשלמהכיצוין

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.2
ביתשלילדיםלמחלקתהתקבליעקבמבארשלמה""סורוזשיןכיעולה

נפטר.ביוםובוחודשיםשישהבןבהיותו10/5/49ביוםהחולים

אביב,תלהדסההעירוניהחוליםביתשלאשפוזכרטיסהוועדהבידי.3
א',העוליםמחנהיעקבמבארשוריזה"שבתאיבן"שלמהכיעולהממנו
כעשריםוזאתחודשיםשישהבןבהיותוורעלתריאותמדלקתכתוצאהנפטר
ארצה.עלייתולאחריום

"זורוגשיןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
בבית10/5/49ביוםנפטריעקבבארהעוליםמביתשבתאי"בןשלמה

חודשים.שישהבןבהיותואביב,תלהדסההחולים

חריפה.רעלתהמוות:סיבת

כיעולהממנוהבריאות,משרדשללקבורהרישיוןהוועדהבידי.5 כתוצאהנפטריעקבבארהעוליםממחנהשבתאי"בןשלמה"זורוגשין
העלמיןבביתלקבורהוהובאחודשיםשישהבןבהיותוחריפהמרעלת
יצחק.נחלת

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6
בןבהיותונפטריעקב,בארהעוליםממחנהזורוגשין"שבתאיבר"שלמה
בי,הילדיםבחלקתתשייט,באיירי״בביוםלקבורהוהובאחודשיםשישה
.6מספרקבר,13שורה
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הוועדה:מסקנות

ושרהשבתאיאהרוןבן)סולימן(שלמהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן החוליםבבית10/5/49ביוםריאותודלקתחריפהמרעלתנפטרסוריזיון
עלייתולאחריוםכעשריםוזאתחודשיםשישהבןבהיותואביב,תלהדסה
ארצה.

קרייתהעלמיןבבית11/5/49תשייטבאיירי״בה'ביוםלקבורההובאשלמה
.6מספרקבר,13שורהב',ילדיםבחלקתשאול

בזיהויו.ספקאיןשלמה,שלמשפחתובשםהקלהשיבושאףעל
בנדוןמקיפהשהתייחסותהריהפנים,ממשרדהמשפחהשקיבלהלמסמךבאשר
הוועדה.שלהמסכםבדו״חתינתן

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.00438229סוריזיוןשלמהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כהן)כראזי(ורחמהאשרבתחנההנהון:
33/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיכראזי,שלמהמרשלעדותופיעל
יזרעאל.שבעמקזרעיןלמושבעברהומשםחנהבפרדסושוכנה1950

מהזמןלאחרשבע.בארהחוליםבביתתאומותהאםילדה1950שנתבמהלך
שהיוהתאומותנלקחולמחנהבהגיעםליד.ביתלמחנהמזרעיןהמשפחהעברה
יום.מידילהיניקןבאההאםהתינוקות.לביתחודשיםשלושהבנות
מביתאחותבערבולמחרתבטובחשהלאחנהכילהנאמרבהגיעההימיםבאחד

לקבורה.והובאהנפטרהחנהכיהמשפחהלשכניהודיעההתינוקות
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

כהןכראזיורחמהאשרלפיה(,65876)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
פרדסהעוליםלביתהעלייהמשערונשלחו13/10/50ביוםמפרסארצהעלו
א'.חנה

כיעולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףהוועדהבידי.2
בארהחוליםבבית12/7/51ביוםנולדהכהןכראזיורחמהאשרבתחנה
שבע.

14/1/52מיוםה'לידביתלילדיםהחוליםמביתמכתבהוועדהבידי.3
אצלנונבדקהחנה""ברםלפיובעולה,רפואילטיפוללמחלקההמופנה
לאבמחלקהרוחאבעבועותמקרהריאות...בגללדלקתלהשישומצאנו
אחר".חוליםלביתלשלחהונבקשכםהחוליםלביתלקבלהנוכל

בקשהובו,15/1/52מיוםו'לידביתחוליםמקופתמכתבהוועדהבידי.4 שמר.שבעיןהחוליםבביתלאשפוזחנהברזיאתלהעביר

חנה""כרדילפיומנשה,שערהחוליםמביתחולהגיליוןהוועדהבידי.5
ממנהריאותדלקתבגללונשלחהחודשיםוחציחמישהבתבהיותהאושפזה

להוישטובלאהכללי"המצבכי:צויןכןימים.ארבעהבמשךסבלה
ריאות.מדלקתכתוצאהנפטרהחנהנשימה".קוצר

.15/1/52מיוםהואהמצורףהחוםבגיליוןשנעשההאחרוןהרישום

מביתחנה""קרדילפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקס
חודשים.חמישהבתבהיותה17/1/52ביוםנפטרה

הוועדהבידי
יומחנהליד

.6

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בתחנה"קרדיכיעולהממנושמר,עיןשלתמותה שערהחוליםבבית15/1/52ביוםנפטרהו',ליד
להורים"הודיעומנשה,שערהקברותבבית16/1/52

יומןהוועדה
מביתחודשים
ביוםונקברה

בידי
שישה
מנשה

.7
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הוועדה:מסקנות

הובאהכהן)כראזי(ורחמהאשרבתחנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
,15/1/52ביוםנפטרהושםמנשהשערהחוליםלביתלידביתהחוליםמבית

חודשים.שישהבתבהיותה

מנשה.שערהקברותבבית16/1/52ביוםלקבורההובאהחנה

שלפטירתהמועדקביעתלגביהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה

חנה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
חנה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4499561כהןכראזיאשרהאבשלת.ז.מספר

4499562כהןכראזירחמההאםשלת.ז.מספר
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מעטוףותמריצחקבןשלמההנדון:
35/95מספרתיק

התלונה:פרטי

במהלךבנונולדשלמה,התינוקשלאביומעטוףיצחקמרשלעדותופיעל
.1951שנת

ממעברתאותולקחואביוברעשלמההרגיששבועיים־שלושה,בןבהיותו
שלומצבושבועייםבמשךאותוביקרהאבבצריפין.החוליםלביתזרנוגה

השתפר.שלמה

שלמהשלבגורלועלהמהלבררכדיהחוליםלביתהאבכשהתקשרהימיםבאחד
לאהמשפחהנפטר.הואוכיבמצבולרעהשינויחלכיאחותמפילונאמר זאת.המאשרמסמךכלקיבלה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

יצחקבןשלמההתינוקלפיהמקורית,פטירההודעתנמצאתהוועדהבידי.1
כתוצאהצריפיןחוליםבבית20/7/51ביוםחודשבןבהיותונפטרמעטוף
הסימפונות.שלריאותמדלקת

עלרישוםובוהרופאאסףהחוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.2 .20/7/51ביוםחודשבןמאטוףבשלמההמוותשלאחרנתיחהביצוע

רישום,ובורחובותהבריאותמשרדשלפטירותפנקסנמצאהועדהבידי.3 חוליםבביתנפטרזרנוגהממעברתמעטוףיצחקבןשלמההתינוקלפיו שלריאותמדלקתכתוצאה,20/7/51ביוםחודשבןבהיותוצריפין
הסימפונות.

לפיהלציון,ראשוןקדישאחברהשלקבורהתעודתנמצאתהוועדהבידי.4 בביתונקבר20/7/51ביוםחודשבןבהיותונפטרמעטוףשלמההתינוק
לציון.שבראשוןהעלמין

הוועדה:מסקנות

נפטרמעטוףותמריצחקבןשלמההתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודש.בןבהיותו20/7/51ביום

המדויקהקבורהמקוםאךלציון,בראשוןהעלמיןבביתלקבורההובאשלמה ידוע.אינו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

הילד.של
4364864-1.

העתק:
זהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

מעטוףתמרהאםשלת.ז.מספר
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שקרוזקיהשקרבןרחמיםהנדון:
36/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוק,אחישקד,מאירמרשלעדותופיעל
חודשים.עשרהבןבהיותורחמיםעםיחד1951בשנת

חשרחמיםבדי.די.טי.המשפחהרוססהלודהתעופהבנמלמהמטוסרדתםעם
מלווהכשהואהעיןראשהדסההחוליםלביתוהועברהריסוסלאחרברע

עתלית.העוליםלמחנההופנתההמשפחהבסבתו.

לבקרוהמשפחהבאההעיןראשהדסההחוליםבביתאשפוזולאחריומיים החוליםבביתשההימיםכשבוערחמים.אתהיניקהאףוהאםהחוליםבבית
עתלית.למחנהלמשפחתושבמכןולאחר

אתעמהלקחת.ודרשההמחנהאחותהמשפחהלאוהלהגיעהשבועאותובסוף למרפאתנלקחרחמיםמידבקת.מחלהנושאהואכיבטענהלמרפאהרחמים
אמררחמיםאתשבדקורופאלעילפוןלושגרמהזריקהלוזרקההושםהמחנה

נגמר"."הואכילאם

קוראוהחללחצרנכנסחרדיתחזותבעלמוכרלאאישגםכימוסיףהאח רחמיםהוכנסמכןלאחרמהזמןנושם.עדייןרחמיםבעודתהיליםפרקי
עקבותיו.נעלמוומאזלאמבולנס

בעדותו:מדגישהאח

נענובעצמהרחמיםאתלקבורלהותןיכיהמשפחהשלבקשותיהכל.1 נפטר.לאכללרחמיםכילהאמיןלהםהגורםדברבשלילה,

כוזב.רישוםעלמתבססיםהםכיוטוענתוב״ממסקנותאתדוחההמשפחה.2
בביתמטעמםשנערכהעצמאיתשבדיקההעובדהאתמצייניםהםכדוגמא
שקררחמיםבשםמאושפזעלרישוםכלאיןכיהעלתהרמב״ם,החולים
)שקד(.

רחמיםכיהתבררהמשפחהשערכהומבירורגיוסצוהתקבלהמשפחהלדברי.3
התושבים.ממרשםנגרעלא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
רחמיםכיעולהבהלול-מינקובסקיועדתחוקריבפניהמשפחהאבשמסרמעדות
חלהרחמיםהילד"בדרך,במטוס.ארצהדרכהאתעשתהכשהמשפחהעודחלה

התעופהבשדהלמרפאהאחותידיעלהדרך"׳ונלקחמטילטולימעייפותכנראה
הסבתא.בליוויהחוליםלביתנלקחומשם

העיןראשהדסההחוליםבביתאותומצאשלבסוףעדרחמיםאתחיפשהאב
קיבלהואהילדאתכשהבאנולילה"באותולמשפחתוהילדהוחזרשבועולאחר
ערבלפנות04:30עדנשארהואשבעתליתלמרפאהאותולקחנובבוקרהתקפה,
לאזהיוםועדומאזלנואמרולאונלקחמקוםלאיזהבאמבולנסונלקח רחמים".הילדאתראינו

59



האבכותב7/8/66מיוםהכנסתשלהשירותיםלוועדתבמכתבוכייצוין
בטענהבני,רחמיםמאתנונלקחהמטוסמןכשירדנולודהתעופה"ובשדה
מכיר".אנניששמוהרופאידיעללנונאמרכךמדבקת"ב״מחלהנגועשהוא

החקירה:ממצאי

זקיהואשתושקר""שקרלפיה,020620מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בשנתנולדרחמיםכיצויןכן.14/7/51ביוםארצהעלווילדיהם

1950.

לבית14/7/51מיוםרובינגרמ'ד״רשכתבהפניהמכתבהוועדהבידי.2
שוקר,רחמיםהילדאת"לקבלבקשהובוהעיןראשהדסהלילדיםהחולים

לפי...קשהדיסטרופיהבגלל020620עולהתעודתמספרחודשים8בן
שבועייםבמשךבעירקחוליםבביתשכבחודשים,שלושהמזהחולהדבריהם

ימים".4לפניעד

עולהממנו,1036שמספרוהעיןראשהדסהשלרפואיתיקהוועדהבידי.3
לוד.התעופהמשדה14/7/51ביוםהחוליםלביתנתקבלרחמים""שוקרכי

שלאבחנהעםבלודהתעופהמשדהאלינונשלחהזה"הילדכיצויןכן
חוליםבביתושכבחודשים3מ-חלהשהואוהסיפורקשהדיסטרופיה

ימים".4לפניעדבעירק

מאוד""רערחמיםשלהנוכחיהתזונתיהמצבכיזהבגיליוןנרשםעוד
תגובהוחוסרהעצבים...במערכתפגיעה"אובחנהשנערכהבבדיקהוכי

"מכלהרופא:ומסכםמוסיףברגליים".הגידיםעלרפלקסיםבבדיקת
מוחין".שיתוקשלאבחנההושמההילדבהתפתחותוהפיגורהאלההסימנים

בןבהיותוהעיןראשהדסההחוליםמביתרחמיםשוחרר1/8/51ה-ביום
ק״ג.ארבעהבמשקלחודשיםשמונה

10/8/51מיוםעתליתהעלייהשערממחנהשניהפניהמכתבהוועדהבידי.4
של"הגביה"אתלקבלבקשהובו)רמב״ם(חיפההממשלתיהחוליםלבית

חודשים.שמונהבןבהיותו14/7/51ה-ביוםארצהשהגיעשכח""רחמים

מרבעבורחיפהרמב״םהחוליםמביתהאןד״רשלמכתבהוועדהבידי.5
שכח"רחמיםכיעולהממנו,12/8/51מיוםבחיפהמוותמקריחוקרכהנא

ביוםזה,חוליםלביתמת"הובאעתלית"העליהמשערחודשיםשמונהבן
10/8/51."
הירכיםבשתימאוד.ירודבמצבלעילהמתוארבגילתינוקשל"גופה
דבוקועליהםזריקותשלדקירותסימנינראיםהימניתהתחתונהובבטן

אלימות".מעישלסימניםאיןפלסטר.

הצדדים,משניהתיכונהבאוזןמוגלתיתדלקתפנימית:"בדיקהצויןכן
בכלגודשמהכבד.חלקיםשלשומניתהתנונותהגס,המעישלודלקתבצקת

הפנימיים".האברים
טבעי(".)מוותחריפהמעייםדלקתהמוות:"סיבת
נכתב:בוהרפואילתיקהצמודידבכתבפתקנמצאכייצוין בהתאםבזדוןאצלנוהורעבשהואהנ״לעלטועניםשוקר,רחמים"הילד
מצבעללחפשבאההמשטרהעתליתעוליםבמחנההמטפלהרופאהודעתלפי

אצלינו'.היהמההנ״לשלבריותו
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כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6 החולים"לביתמת"הובאב'העלייהשערהעוליםמביתשכח""רחמים
חודשים.שמונהבןבהיותו,10/8/51ביום
מעיים.דלקתהמוות:סיבת

"רחמיםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.7
מעייםמדלקתכתוצאהנפטרב'העלייהשערהעוליםמביתשקר"בןשכח

בהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית10/8/51ביוםהתיכונהבאוזןודלקת
חודשים.שמונהבן

,לישקרותוקןישכח'המשפחהשםגביעלקוסומןכן
.

שכך""רחמיםכיעולהממנהחיפה,קדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.8
ביוםלקבורהוהובאחודשיםשמונהבןבהיותו10/8/51ביוםנפטר

תינוקות"."הילדים,בחלקתדודמחנההעלמיןבבית14/8/51
הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרשקרוזקיהשקרבןרחמיםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וזאתחיפה,רמב״םהחוליםלבית10/8/51ביוםמתוהובאמעייםמדלקת
ארצה.עלייתולאחרימיםכחודש

"הילדים,בחלקתדודמחנההעלמיןבבית14/8/51ביוםלקבורההובארחמים
תינוקות".

שגיאותרצוףידובכתבהוארחמיםשלהמשפחהבשםהקלהשיבוששלמקורו
אתלהסבירזובעובדהישעתלית.ממחנהההפניהעלהחתוםהרופאשלהכתיב
בביתרחמיםשלאשפוזועלהמעידרישוםכלנמצאלאכיהמשפחהטענת

רמב״ם.החולים

רחמים.שלבזיהויוספקכלאיןלוועדה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.04977228-8שקררחמיםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חרירייןופרואלעזרבת)שחלה(שמחההנדון:
37/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוקת,אביחרירי,אלעזרמרשלעדותופיעל
עלייהשערבמחנהתחילהושוכנה6/12/50ביוםשמחהעםיחדעירקדרך

בי.חנהפרדסלמחנההועברוימיםעשרהולאחר
שהתהשםבמקום,התינוקותלבית)שחלה(שמחהנלקחהלמחנה,בהגיעם
אפרילחודששלהימיםבאחדיום.מידיאותהביקרההאםחודשים.כשלושה

עלבמיטתה)שחלה(שמחהאתמצאהלאהתינוקות,לביתהאםמשהגיעה,1951
האחות,להמסרהברור,לאחרפעמיים.בתהאתהיניקהכבריוםשבאותואף
שמר.בעיןהחוליםלביתנשלחה)שחלה(שמחהכי

שמחהכילהם,נאמרובהגיעםהחוליםלביתההוריםנסעוהיום,למחרת
נלקחוקבורתה,מקוםאתלראותמשביקשולמקום.הגעתהביוםנפטרה)שחלה(
שמחה.שלבקברהמקוםעלהצביעוושםהחוליםלביתבסמוךלחורשה

שלגורלהעללהצביעהיכולממצאלכלהגיעהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
)שחלה(.שמחה

החקירה:ממצאי

פרויןהאםלפיוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.6/12/50ביוםמשפחתהעםארצהעלתהחרירי

הבריאותמשרדשלהפטירותברישומימקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.2
לאאךעלמין,ובתיחוליםבתיברישומיגםכמוהפנים,משרדוברישומי
בת)שחלה(שמחהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכללאתרהצליחו
חרירי.ופרויןאלעזר

הוועדה:מסקנות
בת)שחלה(שמחהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

חרירי.ופרויןאלעזר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.045770633חרירישמחהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)גיאירן(קלימיומלכהיוסףבתפרטי(שם)ללאהנדון: 38/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מאירןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםקלימי,מלכההגב'שלעדותהפיעל
חנה.בפרדסושוכנה1950בינואר

לה.ידועאינושמינותינוקבחדרההיולדותבביתהאםילדה3/5/50ביום
הואכילהנאמרהשלישיוביוםימיםשלושהבמשךהתינוקאתהיניקההאם
בחיפה.חוליםלביתוהועברחלה

שםרמב״םהחוליםלביתנסעהמכןלאחרימיםועשרהלביתהשוחררההאם
אךהחוליםלביתהאםחזרהשובמכןלאחרשבועתינוקה.אתמרחוקלההראו
נפטר.תינוקהכיהפקידיםאחדידיעללהנאמרהפעם

לבררכדיחיפהרמב״םהחוליםלביתקלימימלכההגב'חזרה1962בשנת
ביוםנולדהתינוקכילהנאמרהחוליםביתבארכיוןתינוקה.עלפרטים
.13/8/50ביוםונפטר3/5/50

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

ידיעל30/3/67ביוםקלימימלכהמהגב'שנגבתהעדותאיתרההוועדה
ארצהעלייתהבעתהמלאשמהכיעולהממנהבהלול-מינקובסקי,ועדתחוקרי אביהששםהואזומעדותשעולהנוסףפרטמלכה.קלימיבאנהג'אירןהיה

יחזקאל.היהקלימימלכההגב'של
החקירה:ממצאי

ארצהעלתהגיאירןקלימיכיעולהממנהעולה,תעודתהוועדהבידי.1 אי.חנהבפרדסושוכנה24/1/50ביום
מיוםהפניהמכתבהוועדהבידי.2

לביתחדרההיולדותמבית6/5/50.
שנולדה"הסרל"התינוקתאתלאשפזבקשהובוחיפה,הממשלתיהחולים התינוקתשללבהדפיקותכיצויןכןמלקחיים.בלידת3/5/50ביום
ירד.המשקלואףכגרועהוגדרהרפואימצבהוכיהלידהבעתפסקו

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.3
לביתכניסתהלפניימיםשלושהנולדהגיאורה"בתתינוקת"דסרל
לאשמצבהומכיוןחלשהנראתההיאמלקחיים.בלידתשבחדרההחולים
הרפואיהטיפוללמרותכיצויןכןרמב״ם.החוליםלביתנשלחההשתנה
ביוםמזיהוםכתוצאהונפטרהבמשקלירדהבשילשולים,לקתהשקיבלה
13/8/50.

ממנו(,765/50)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
נפטרהא'חנהפרדסהעוליםמביתנקבהממיןגיורה""יחזקאלכיעולה וחצי.חודשייםבתבהיותהרמב״םהחוליםבבית13/8/50ביום
וזיהום.חריפהתזונהתתהמוות:סיבת
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"טירהכיעולהממנהחיפה,קדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.5
לקבורהוהובאהחודשיםוחצישלושהבתבהיותהנפטרהגויה"יחזקאל
התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית14/8/50ביום

)גיאירן(קלימיומלכהיוסףשלבתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״ם,החוליםבבית13/8/50ביוםתזונהותתקשהמזיהוםכתוצאהנפטרה
חודשים.שלושהכבתבהיותה

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית14/8/50ביוםלקבורההובאההיא

שמהנרשםבההדרךאףעלהממצאיםלאורהתינוקתשלבזיהויהספקאין

אמהשםבשיבושבמסמכיםנרשמהכןועלשםניתןלאשלתינוקתלזכורראוי

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

העתק:
התינוקת.שלזהותתעודתהוועדהבידיהרישום־איןלעדכון-הפניםמשרד

.4198858מלכההאםשלת.ז.מספר

.765/50ממשלתיקבורהרישיוןמספרצויןכן

הוועדה:מסהנות

השונים.במסמכים

אמה.ואבי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

66



)שמש(יוסףושמחהיעקבבן.יוסףהנדון: 39/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ביןמעירקהמשפחהעלתההתינוק,שלאביויוסף,יעקבמרשלעדותופיעל
קסטינה.במעברתהתגוררההמשפחה.1951-1950השנים

בןבהיותוברחובות.קפלןהחוליםבביתתאומיםהאםילדהזותקופהבמהלך אותולקחהוסבתווהקאותמשילשוליםהתאומים,מןאחדיוסף,סבלחודשיים
למחרתקפלן.החוליםלביתלהעבירושישלהנאמרשםחולים.לקופת

ונקבר.נפטרשיוסףלהנאמרהחוליםלביתהסבתאכשהגיעה

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

תושבלהיותשחדלכמיהפניםמשרדשלבמסמכיםיוסףנרשם1963בשנת
המדינה.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

התינוקלפיההמשפחה,שמסרההפניםמשרדשללידהתעודתהוועדהבידי.1
בבית,14/5/51תשי״א,באיירח'ביוםנולדיוסףושמחהיעקבבןיוסף

ברחובות.היולדות

כיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית,14/5/51באייר,בחינולדיוסףושמחהיעקבבןיוסףהתינוק
ברחובות.היולדות

עולהממנוהרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.3 אושפז,38אוהלאי,קסטינהממעבדת)יוסף("חרמש"יוסףהתינוקכי תעודתמספרצויןכןחודש.בןבהיותו9/7/51ליוםעד8/7/51ביום
.948881שמחהאמושלהעולה

לפיההרופא,אסףהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.4
נפטר,38אוהלא',קסטינהממעברתחרמוש"יוסףבן"יוסףהתינוק חודש.בןבהיותוצריפין,הממשלתיהחוליםבבית9/7/51ביום

רעלת.המוות:סיבת

התינוקלפיורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
תשי״א,בתמוזה'ביוםנפטר,38אוהלאי,קסטינהממעברתחרמושיוסף

חודש.בןבהיותו,צריפיןהחוליםבבית9/7/51

רעלת.המוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

יוסףושמחהיעקבבןיוסףהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודש.בןבהיותו,9/7/51ביוםצריפיןהחוליםבביתנפטר

אותר.לאקבורתומקום

איתרהשהוועדההרימסמכיםבמספריוסףשלהמשפחהבשםהשיבושאףעל
הקודםמשפחתהשםכיעולהלפיוהפנים,משרדשלנתוניםמאגרמתוךתדפיס

חרמוש.היהיוסףשלאמושל

הפנים.משרדלרישומיהתייחסותכלולההוועדהבדו״ח

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.5074624)שמש(יוסףיוסףשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דודונדרהבנימיןבתסעידההנדון:
40/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההתינוקת,אחותגולדברגר,דודציפיהגב'שהגישהבכתבעדותפיעל
כןשנים.שלושכבתשהיתהסעידהעםיחד1949בשנתמתימןארצההמשפחה לידבביתתחילהשוכנההמשפחהמדויק.ואינומוערךהגילכיהעדהציינה
בי.העיןראשבמחנהלהתגוררעברהמכןולאחר

סעידהאתהחוליםקופתאחותנטלההעין,ראשלמחנההגיעםלאחרקצרזמן
אינוששמוהחוליםלביתנלקחהסעידהכינמסרלהוריםחולה.שהיאבתואנה
נפטרה.סעידהכילהוריםנמסרמכןלאחרימיםשבועלהם.זכור

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

כך:עלקובלתהמשפחה
כיעולה"שרה"בשםמירושליםסוציאליתמעובדתהמשפחהשקיבלהממידע
במוסד.גדלהסעידה

להיותחדלהסעידהכיעולההפניםמשרדבמחשבהמשפחהשערכהמבירור
עשרה.תשעבתבהיותה1963משנתהמדינהתושבת

העלמיןלביתמשפחהבןהלךשלגיועדתמסקנותקבלתלאחרהמשפחהלטענת
חדש.בקברשמדוברוהתרשםהקבראתלצלםמנתעלתקווהבפתחסגולה

החקירה:ממצאי

שוקר"בניןכיעולהממנה,53824מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
העין.ראשהעוליםלביתוהופנו29/9/49ביוםארצהעלודוד"ונדרה

.13/11/49ביוםנפטרהסעידהכיצויןכן

המתייחסרישוםובוא',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
דודבניןכיעולהממנו,974מספרוכרטיס53824מספרעולהלתעודת
.29/9/49ביוםלמחנהנכנסוונדרה

.13/11/49ביוםנפטרהוכי"6"בתהיתהסעידהכיצויןכן

כיעולהממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.3 7/11/49ביוםהחוליםלביתנכנסהשניםששבתבגי",דודבת"סעידה
חריפה.והתייבשותתזונהחוסרשלבמצב

אלוהתקפותכשעלתשנחשבושיעולמהתקפותסבלהסעידהכיצויןעוד
ביוםסעידהנפטרהאלומהתקפותבאחת.בכחלוןמלוותוהיוגברו

13/11/49.

,31/5/50מיוםהעיןראשהדסההחוליםביתשלמכתבאיתרההוועדה.4 דוד"שוכרבניןסעדההילדהאתקיבלנוכיבזהמאשרים"הננילפיו
.13/11/49ביוםונפטרה7/12/49ביוםשאושפזהא',ממחנה974מספר
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בת"סעידהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
תש״יבחשוןכ״גביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהבנין"דוד

שנים.ששבתבהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית14/11/49

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

המתייחסרישוםובוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.6
ביוםנפטרהבנין"דודבת"סעידהכיעולהממנו,974מספרלכרטיס

העלמיןבבית15/11/49ביוםונקברהשניםששבתבהיותה13/11/49
תקווה.פתחסגולה

המופנההעיןראשהעוליםביתשל13/11/49מיוםמכתבאיתרההוועדה.7
בת"סעידהשלקבורתהאתלהסדירבקשהובותקווהפתחקדישאלחברה
.974מספרכרטיסנושאתא'ממחנהבנין"דוד

עולהממנוהבריאות,משרדשל01165מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.8
נפטרההעיןראשהעוליםממחנהשניםששבתבנין"דודבת"סעודהכי

הובאהסעידהכיצויןכןשנים.ששבתבהיותהריאותמדלקתכתוצאה
תקווה.בפתחלקבורה

עולהממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.9
הובאההעיןראשהעוליםממחנהשניםששבתבנין"דודבת"סעודהכי

פתחסגולההעלמיןבבית15/11/49תש״יבחשוןכ״גגי,ביוםלקבורה
.54מספרקברא',שורהילדותבחלקתתקווה

הוועדה:מסקנות

נפטרהדודונדרהבנימיןבתסעידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית13/11/49ביוםריאותמדלקתכתוצאה

שנים.ששבת

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית15/11/49ביוםלקבורההובאהסעידה
.54מספרקברא',שורהילדות

ביחסחדשנראהסגולההעלמיןבביתהקברכיהמשפחהלטענתבהתייחס
מביתהילדיםחלקתכילוועדהשידועהריתקופה,מאותהאחריםלקברים
מה.זמןלפניחודשההעיןראשהעולים

סעידה.שלהפטירהתאריךלגביכקובעהרפואיהתיקעלמסתמכתהוועדה

סעידהשלבזיהויהספקאיןהשוניםבמסמכיםמשפחתהשםנרשםשלאאףעל
נוספים.ונתונים974הכרטיסמספרעםבהצלבהוזאת

מקיפהשהתייחסותהריהפנים,משרדברישומיהמשפחהשהעלתהלממצאיםבאשר
הוועדה.שלהמסכםבדו״חתינתן

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.3064227דודסעידהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מטריוחגהיהודהבןשאולהנדון:
41/95מספרתיק

התלונה:פרטי

החוליםמביתשאולנעלםהתינוק,שלאחיומטרומאירמרשלעדותופיעל
עתלית.ממחנהנלקחלשםשנה,בןבהיותורמב״ם
זיהויסימןפיעלבנואתוזיההרמב״םהחוליםלביתהגיעשאולשלאביו
מיטתו.עלשמוורישוםגופועלשהיה

ומשזההרופאיםביקורסיוםעדבחוץלהמתיןהתבקשומאירוהעדהאב הדבר,פשרלבררמשביקשובמיטה.שאולאתמצאוולאלחדרשבוהסתיים שאולבשםאחרילדהיהבמיטהקודםשראוהילדכיהאחיותאחתלהםהשיבה בנו.ולאמנכרי
קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

שאולהתינוקלפיה(,17828)מסיעולהתעודתנמצאתהוועדהבידי.1 חודשים.שבעהבןבהיותו23/8/49ביוםמשפחתועםלארץהגיעיהודה
נפטר.מטרייעקבוחנהסאלםיהודהבןיהודהשאולכיצויןבנוסף

בןשאולהתינוקלפיההגבולות,ביקורתרישוםתעודתהוועדהבידי.2 .23/8/49ביוםלארץעלוומשפחתומטריוחנהיהודה

.24/8/49מיוםמקוריהפניהמכתבהוועדהבידי.3

שאולהתינוקכיבוונאמרהמטפללרופאמופנהיד,בכתבזה,מכתב מעדן.יוםבאותוהגיעיהודה

והקאות.משילשוליםוסבלהיותלטיפולהופנהשאול

החוליםביתשל(7730)מסימקוריחולהגיליוןנמצאהוועדהבידי.4
בביתעתליתעוליםמביתיהודהשאולהתינוקאושפזלפיורמב״ם,
חודשים.שמונהבןבהיותו24/8/49ביוםהחולים
היההכלליומצבומאודירודהיההתזונתימצבוהחוליםלביתבהיכנסו

קשה.

נפטר.,25/8/49ביוםבבוקר,ולמחרתהשתנהלאהמצבהטיפוללמרות

לפיורישום,ובוחיפההבריאותמשרדשלנפטריםפנקסהוועדהבידי.5
משפחתו.שםציוןללאמופיעיהודהשאולהתינוקשלשמו

חודשים.שמונהבןבהיותו25/8/49ביוםנפטרשאולכימצוין
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(,1476)מסיחיפהקדישאחברהשלפטירהתעודתנמצאתהוועדהבידי.6
משפחתו.שםציוןללאמופיעיהודהשאולהתינוקשלשמולפיה

למחרת,נקברוהואחודשים,שמונהבןבהיותו25/8/49ביוםנפטרשאול
מחנהשלהתינוקותבחלקת26/8/49ביוםקבורה,רישיוןשהוצאלאחר
דוד.

הוועדה:מסקנות

וחנהיהודהבןשאולהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
כתוצאהבחיפהרמב״םהממשלתיהחוליםבבית25/8/49ביוםנפטרמטרי

שמונהבןבהיותותזונה,ותתהתייבשותהסימפונות,שלריאותמדלקת
חודשים.

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת26/8/49ביוםנקברהוא

ששארהרימשפחתו,שםציוןללאהמסמכיםברובמופיעשאולשלששמואףעל
המקוםושםלשמוהסמוךאביושםהמגורים,מקוםכגון:זהיםהפרטים
החולים.לביתשאולהובאממנו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

מימוןדוד
אלוף)מיל'(,
ועדהחבר

>ב\^(~*£"יז
שופטת)דימ'(קובל,דליה

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

.3061779מטרישאולשלת.ז.מסי-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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פרטי(שם)ללאובן(2-מרים(1־תינוקות2 עדני)פדיה(ושרה)סלימן(שלמהכני
42/95מספרתיק

הנדון:

התלונה:פרטי

ארצההאםעלתההתינוקת,עדני,,אם)בדיה(שרההגב'שלעדותהפיעל העין.בראשושוכנההשנהבתמריםעםיחד1949בשנתמתימן
המשפחהלביתאנשיםארבעהנכנסולמחנה,המשפחהכניסתלאחרקצרזמן

מריםהופרדההחוליםבביתביפו.דגיאניהחוליםלביתמריםאתולקחו
היום.למחרתרקמריםאתלראותתוכלכילהונאמרמאמה

לאולכןלחלוןמבעדרקמריםאתלראותלההותרהיום,למחרתהאםמששבה שהופסקועדפעמיםמספרמריםאתביקרוההוריםבוודאות.לזהותהיכלה החולים.ביתצוותידיעלאלהביקורים
מרים.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

כיציינהבהלול-מינקובסקי,ועדתחוקריבפניהאםשמסרהבכתבבעדות
הגיעבעלהואילוחודשיםעשראחדבתבהיותהמריםבתהעםארצהעלתה
יותר.מאוחר

כינאמרלאםתקווה.שבפתחשעריההחוליםבביתבןהאםילדה1954בשנת
הלידהלחדררופאנכנסמכן,לאחרדקותמספרק״ג.3.5במשקלבןילדה
מחנק.בלידתונפטרבנהכילאםומסר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
מרים:לגבי-החקירהממצאי

"פדיההאם:כיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.1
,382מספרוכרטיס53147מספרעולהתעודתנושאתסלימאן"אברהם השנה.בתמריםובהםילדיהעםיחד20/9/49ביוםלמחנהנכנסה

".26/9ב-נפטרה"מריםנרשםהעיןראשמחנהשלנוסףכניסהביומן
מחודשיעקבבארהממשלתיהחוליםביתשלחוליםקבלתספרהוועדהבידי.2

ראשהעוליםמביתמרים"שלומי"דלאיכיעולהממנו,1949ספטמבר חודשים.12בתבהיותה,20/9/49ביוםארצהעלתההעין,

ביוםממנוויצאה21/9/49ביוםהחוליםלביתהתקבלהכיצויןכן
הריפוי"תוצאותנרשם:הדףבתחתיתמחלה.ימיחמישהבתום25/9/49
נפטרה".

רעלת.המוות:סיבת

"דאלעילפיהיעקב,בארהחוליםמביתנפטריםרשימתהוועדהבידי.3
נפטרה.מרים"שלומי
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עולהממנורחובות,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
ביוםנפטרההעין,ראשהעוליםממחנה)שלומי("דלאי"מריםכי

שנה.בתבהיותהיעקב,בארותינוקותלילדיםהחוליםבבית25/9/49

בריאות.פגיעההמוות:סיבת

כיעולהממנוא',העיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
,26/9/49ביוםנפטרה,382מספרכרטיסנושאתמרים?"שלומי"דלאי

שנה.בתבהיותה

כיעולהממנוא',העיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
נפטרה,382מספרכרטיסנושאתסלימאן(")בדיהשלומידאלעי"מרים
שנה.בתבהיותה,26/9/49ביום

"דליהכיעולהממנההעין,ראשמחנהשלנפטריםמחברתאיתרההוועדה.7
שנה.בתבהיותה,26/9/49ביוםנפטרהסלימן"בדיהמריםשלמי

פתחקדישאחברהלהנהלתהעיןראשמחנהממנהלמכתבאיתרההוועדה.8
כרטיסמרים")שלומי("דלאישלקבורתהאתלהסדירבקשהובותקווה
.382מספר

"דלאיכיעולהממנוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןהוועדהבידי.9
בריאותמפגיעהכתוצאהנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהמרים")שלומי(
תקווה.בפתחלקבורהוהובאהש"12"בתבהיותה

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.10
שנהבתבהיותההעיןראשהעוליםבמחנהנפטרהמרים")שלומי("דלאי
סגולההעלמיןבבית26/9/49תש״יבתשריגיביוםלקבורהוהובאה

.13מספרקברא',שורהילדותבחלקתתקווהפתח

מרים:לגבי-הוועדהמסקנות

)בדיה(ושרה)סלימן(שלמהשלבתםמריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בארהחוליםבבית25/9/49ביוםבריאותמפגיעהכתוצאהנפטרהעדני,
לארץ.עלייתהלאחרימיםכחמישהוזאתשנה,בתבהיותהיעקב,

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית26/9/49ביוםלקבורההובאהמרים
.13מספרקברא',שורההילדות

ארצהעלתההמשפחהכיהאםציינהבהלול-מינקובסקיועדתבפניבעדותה
השוניםבמסמכיםהמופיע)דלאי("דלעי"השםכיוייתכןשבתימןמדלעה
זו.בעובדהמקורו
יעקבבארהממשלתיהחוליםביתשלהחוליםקבלתספרעלמסתמכתהוועדה
מרים.שלפטירתהמועדלגביכקובע

מרים.שלבזיהויהספקאין

74



התינוק:לגבי-החקירהממצאי

תקווה,פתחליולדותהעירוניהחוליםמביתיולדתכרטיסאיתרההועדה.1 העיןמראשעדאני"לשלמההנשואהנישואיה(לפני)סלימן"כדיהלפיו
צויןכן.21/2/55ליוםעד17/2/55ביוםאושפזה,54מספרג',שיכון

העין.בראשהדתיתהמועצהמזכירהיההאבשלמקצועוכי
18/2/55ביוםמתנולדעדאניתינוקכינרשםהמצורףהיילודבכרטיס
ק״ג.2,600היהכשמשקלו

נהיה"עדאנישל"תינוקלפיוגופה,נתיחתעלפרטיכלאיתרההוועדה.2
נפטרכיונמצא20/2/55ביוםנותחהוגופתו18/2/55ביוםנפטר

הטבור.חבלמסיבוךכתוצאה

התינוק:לגבי-הוועדהמסהנות

)שרה(וכריה)סלימן(שלמהשלכנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בפתחליולדותהעירוניהחוליםבבית18/2/55ביוםבלידתונפטרעדני,
תקווה.

הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאנפלבהיותו

הדתיתבמועצהמזכירבעלההיההנדונהבתקופהכיהתבררהאם,עםבשיחה
.העיןראש

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שופטת)דימקובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
התינוק.ובנםעדנימריםשלת.ז.הוועדהבידיאין

.222948/3עדני)סולימן(שלמההאבשלת.ז.מספר

.045209ג/עדניכדיההאםשלת.ז.מספר

אלוף)מיל'(,מימוןדודי(
ועדהחבר
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ושדיסעדהושרהסולימןשלמהבןאברהםהנדון:
43/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוושדישרהגבישלעדותהפיעל
ליד.ביתבמחנהלהתגוררעברההמשפחה.1949

היניקהשםהתינוקות,לביתנלקחהלידהולאחרלידביתבמחנהנולדאברהם
ביום.פעמיםשלושאמואותו
שאברהםלהונמסרבנהאתמצאהלאהתינוקותלביתכשהגיעהכשבועלאחר
ליד.בבית"עלה"החוליםלביתנלקח
שבנהלהנאמרבמחנה,התינוקותלביתשובכשחזרהיומיים־שלושהכעבור בגורלו.עלהמהיודעתאינההמשפחהומאזבמקוםאיננו

אברהם.שלשמועללבוחרוהודעהגיוסצוקיבלההמשפחה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

המסמךולכןחותםעליהנושאתלאשבידההפטירהתעודתכיטוענתהמשפחה אמין.איננו

החקירה:ממצאי

וסעדהסלימאןבן"אברהםהתינוקלפיהלידה,תעודתהוועדהבידי.1 .28/6/50תש״י,בתמוזי״גביוםנולדאושדי"

התינוקלפיורישום,ובוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ותינוקותלילדיםהחוליםבבית,27/9/50ביוםנפטרבושאדיאברהם
ריאות.כדלקתצוינההמוותסיבתחודשיים.בןבהיותוליד,בבית

לפיההמשפחה,ידיעלשנמסרהפטירהתעודתהוועדהבידילעיל,כאמור.3
בבית,27/9/50תשי״א,בתשריט״זביוםנפטרהושאדי""אברהםהתינוק
המוותסיבתחודשיים.בןבהיותולידבביתותינוקותלילדיםהחולים ריאות.כדלקתצוינה

"אברהםהתינוקלפיו(,15943)מסיקבורהרישיוןהוועדהבידי.4
חודשיים,בןבהיותוריאות,מדלקתכתוצאהנפטרלידמביתבושאדי"
בנתניה.העלמיןבבית1950ספטמברבחודשונקבר

"אברהםהתינוקלפיוקדישא,חברהעובדישלמכתבהוועדהבידי.5
בשכונתהעלמיןבבית,30/9/50תשי״א,בתשריי״טביוםנקברבושאדי"

.35מסיקבר,2שורהאי,אזורבנתניהציוןבן
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הוועדה:מסקנות

התינוקכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
בבית27/9/50ביוםנפטרושדי)סעדה(ושרה)סולימן(שלמהבןאברהם
חודשיים.בןבהיותוליד,בביתוילדיםלתינוקותהחולים

א',אזורציוןבןבשכונההעלמיןבביתבנתניה30/9/50ביוםנקבראברהם
.35מסיקבר,2שורה

פישעלהריהנ״ל,במסמכיםאברהםשלמשפחתובשםאחתאותהחלפתאףעל
ותאריךהמגוריםמקוםהוריו,שמותהפרטי,שמוכגון:הפרטים,שאר

ודאי.הואהזיהויהפטירה,
בהוכלולההעתקשהיאהריאמינה,איננההפטירהשתעודתהטענהלגבי

תעודתמתבססתעליוהמקורי,הרישוםלכךבנוסףבלבד.רישוםתמצית
ברשותנו.שנמצאהבריאותמשרדשלהפטירותמפנקסלקוחהפטירה,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

.5001762ושדיאברהםשלת.ז. הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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אוחנהוסודאןיהודהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
44/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ללאממרוקוארצהעלההואהתינוק,אביאוחנה,יהודהמרשלעדותופיעל
לצבא.גויסומיד1949אפרילחודשבמהלךאשתו

נמסרהבואהעלוהודעהבהיריוןכשהיא22/6/49ביוםארצהעלתההאם
לצבאחזרהאבחנה.בפרדסהשתכנההמשפחהחופשה.קיבלכךשלצורךלבעלה,
אשתוללדת.ועומדתהחוליםבביתאשתוכיהודעהקיבלמכןלאחרמהוזמן ברנדייס.ליולדותהחוליםבבית8/9/49ביוםלדבריו,ילדה,
אותובןילדהכיאשתו,לוסיפרהושםלביתוהגיעחופשה,קיבלהאב נפטר.כילהנאמרהשלישיוביוםהחוליםבביתיומייםבמשךהיניקה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיוסבא,כפרהיולדותביתשללידותספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
לידתהזוכיצויןכן.8/9/50ביוםבןנולדאוחנהוליהודהןזלסו

השנייה.

בתיארכיונישונים,בארכיוניםמקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.2
לאאךלרשותם,העומדיםהמידעמקורותוביתרפטירהיומניהחולים, יהודהשלבנםשלגורלועללהצביעהיכולממצאכללאתרהצליחו
כלנמצאלאלגביההלידההתרחשותעלכיעודיצויןאוחנה.וסוזאן .8/9/50ביוםהבןשלמלידתורקלמדיםנמצאנותיעוד,

הוועדה:מסקנות
וסוזאןיהודהשלבנםגורלעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

אוחנה.
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

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

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

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

.3052280-9אוחנהסוזןהאםשלת.ז.מספר



עדן)זהרה(ושרה)יחיא(סאלםבתמזלהנדון:
45/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהעדן,שרההגב'שלעדותהפיעל שמר.בעיןושוכנה1949בשנתמתימן

הלידהלאחרמידשמר.עיןבמחנהבתשרהילדהמכן,לאחרחודשיםמספר
שוחררויומייםכעבורברנדייס.החוליםלביתהמחנהרופאתידיעלהופנתה

התינוקות.לביתמזלנלקחהלמחנהובהגיעםהחוליםמביתובתההאם
נפטרה.מזלכילאםנמסרהתינוקותלביתבהגיעהמכן,לאחרמהזמן קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
נרשםארצההמשפחהעלייתעםכיהתבררהאםעםהוועדהחוקרישערכובשיחה

כסאלם.משפחתםשם

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

עדן)זהרה(ושרה)יחיא(סאלםבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.עשראחדבתבהיותה18/2/50ביוםנפטרה
)כרכור(.שמרבעיןלקבורההובאהמזל
בעודכחנהמופיעהפרטישמההקבורהיומןרישומיפיעלכילצייןיש

רישומיהעולה,תעודתמספרביןהתאמהישכינמצאאולםמזל,הואששמה השונים.במסמכיםמופיעיםשהםכפיוהגילהמשפחהשםהעלייה,
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

צכבב^
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

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

מזל.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין
.41470154יחיאסאלםהאבשלת.ז.מספר

.41470162)זהרה(שרההאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סאלםושרהדודכןאברהםהנדון:
46/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עיןמחנהממרפאתנעלםאברהםהתינוק,אםסאלםשרהגבישלעדותהפיעל
חודשים.ושמונהשנהבןבהיותו1949שנתבסוףשמר

שאליומקוםבאותובריא.שהיהאףעלבדיקהלצורךאברהםנלקחהאבלדברי
אברהם.הושארמיקומו,אתלמסורידעהלאוהאםנלקח,

במשרדלהםנאמרבנםנמצאהיכןלברראברהםשלהוריומשהלכולמחרת,
נפטר.שאברהםהמחנה

ובחדרה.בחיפהקבורתומקוםאחרחיפשההמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהדומהעדות

החקירה:ממצאי

צבי"דודלפיה(52054)מסימקוריתעולהתעודתנמצאתהוועדהבידי.1
אברהם,התינוקביניהםילדיהםושנילשרה(מקביל)שםוזהירה"סאלם
אחת.שנהבןהיהאברהם.20/10/49ביוםארצהעלו

".29/11/49ב-בחיפה"מתנרשםאברהםשללשמוסמוך
רמב״םהחוליםמבית(10576חולה)מסימקורירפואיתיקהוועדהבידי.2 שנהבןבהיותוסלם"צבידודבן"אברהםהתינוקאושפזלפיובחיפה, .30/11/49ביוםונפטר29/11/49ביום

ולמרותרעלתשלבמצבהתקבלאברהםכינכתבהמצורפיםהמסמכיםבאחד .30/11/49ביוםהיינוקבלתו,יוםלמחרתנפטרבתיקכמפורטטיפול

התינוקלפיורמב״םהחוליםביתשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
30/11/49ביוםוחצישנהבןבהיותונפטרסלם"צבידודבן"אברהם
מדיזנטריה.כתוצאה

ודאי.הזיהויהפרטיםשארפישעלהריאברהם,שלבגילוהשיבושאףעל
לפיורישום,ובוחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4

ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתסלם"צבידודבן"אברהםהתינוק
חודשים.עשרהבןבהיותומדיזנטריה,כתוצאה30/11/49

דודבן"אברהםהתינוקלפיודוד,מחנהשלקבורהספרהוועדהבידי.5 30/11/49ביוםהתינוקותבחלקתדודמחנההעלמיןבביתנקברסלם"צבי חודשים.עשרהבןבהיותו
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הוועדה:מסבנות

התינוקכיבוודאותעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
בחיפהרמב״םהחוליםבבית30/11/49ביוםנפטרסאלםושרהדודבןאברהם
לארץ.המשפחהבניעלייתלאחרשבועותכחמישהוזאתמדיזנטריה,כתוצאה

התינוקות.בחלקתדודמחנהשלהעלמיןבביתנקבראברהם

הנתוניםשארפישעלהרימסמכים,ממספראברהםשלבגילוהשיבושאףעל
ודאי.הואהזיהוי-מגוריוומקוםשמוכגון:

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.41481235אברהםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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לדאניוורדהמנשהכתפרטי(שם)ללאהנדון:
47/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בתחילתארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחילדאני,מאירמרשלעדותופיעל
במחנהשוכנההמשפחהלהיריונה.התשיעיבחודשכשאמו1949אוקטובר שמר.עיןהעולים

לביתנלקחההתינוקתהעולים.בביתבתהאםילדהארצה,הגיעםלאחרשבוע כעבורביום.פעמיםמספרהאםאותההיניקהימים,שבועובמשךהתינוקות
החוליםלביתנלקחהבתהכילהנאמרהתינוקות,לביתהאםמשבאהשבוע,
נמסרהשני,ובביקורםלבקרהנסעוההוריםבטוב.חשהשלאמשוםרמב״ם,

נפטרה.בתםכילהם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
ארצהעלתההמשפחהכיעולה.בהלול-מינקובסקילוועדתבכתבהאםמפניית האם,מציינתכן.71136מספרהעולהבתעודתהרשוםפיעל4/1/50ביום לאחרימיםשבועבארץ.שלגשירדבעתסוכותאחריארצהעלוהםכי בחיפה.רמב״םהחוליםבביתבתהאםילדההעלייה,

העוליםלביתשם,להניתןלאשעדייןבתהעםהאםחזרההלידה,לאחרשבוע שבועיים"גי".שבמחנההתינוקותלביתהתינוקתנלקחהובהגיעםשמרעין
לפניימיםארבעהבחיפה.החוליםלביתנלקחהבתהכילאםנאמרמכן,לאחר
בביתנפטרהבתםכיהתינוקותבביתלהםנמסרימים,חודשלתינוקתשמלאו

החולים.
החקירה:ממצאי

עםארצהעלהלדנימנשההאבלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.4/1/50ביוםמשפחתו

מנשהלפיההמשפחה,שמסרה(71136)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2
אביו)שםג'שמרעיןהעוליםבמחנהשוכנוורדהואשתולידאנישמעון

לידאני(.סאלםשמעוןהואמנשהשל
לביתשמרעיןהעוליםמביתחוליםשליחתהמתעדתמחברתאיתרההוועדה.3

מספרעולהתעודת35ה-בתלידאנישמעוןמנשהורדההאםלפיההחולים,
מולדה.החוליםלביתנשלחה,71136

האםלפיהבחיפה,מולדההחוליםביתשלאשפוזחשבוניתאיתרההוועדה.4 .17/1/50ליוםעד12/1/50מיוםאושפזהשמעוןורדהלדני

השוניםהחוליםבתישלבארכיוניםמקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.5 הצליחולאאךלרשותם,העומדיםהמידעמקורותבכלוכןפטירהביומני
לדאני.וורדהמנשהשלבתםגורלעללהצביעהיכולממצאכללאתר
אםיום.30לתינוקתשמלאוקודםבתהמותעללההודיעוהאםלדברי
למצואניתןתמידולאנפלבחזקתהיתהשהתינוקתהריהדבר,כךאכן נפלים.קבורתשלרישומים
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הוועדה:מסקנות
ורדהומנשהשלבתםגורלעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

לדאני.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
הילדה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

042240473לדאנימנשההאבשלת.ז.מספר
.4224048לדאניורדההאםשלת.ז.מספר
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קרווה)יהודית(וטורקיהיהודהבןישראלהנדון:
48/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שמונהבןהיהישראלהתינוק,שלאמוקרווהיהודיתגבישלעדותהפיעל
בטוב.הרגישולאהיותאשתאול,ביישובחלבלטיפתכשנלקחחודשים

צדקשעריחוליםלביתישראלהופנהחלבבטיפתרופאהוראתפיעל
החולים.בביתאושפזוישראלאליונלוותההאםבירושלים.

החולים.לביתלהיכנסהורשולאאךלבקרו,ההוריםבאולמחרת

קיבלהולאבנהגופתאתראתהלאהיאאךנפטר,שבנהלאםנאמרשבועלאחר
פטירה.תעודת

שלגי.לוועדתנמסרהדומהעדות
החקירה:ממצאי

החוליםמבית(71927חולה)מסימקוריחולהגיליוןהוועדהבידי.1
8/7/53ביוםאושפזמאשתאולקרווהישראלהתינוקלפיוצדק,שערי וחצי.שנתייםבןבהיותו

ושיתוקבגפייםקשהמשיתוקסבלוכןפוליו,שלבאבחנההגיעישראל
,14/7/53ביוםנפטרהואלושניתנוהזריקותולמרותהנשימה,במרכז ימים.ישישהכעבורהיינו

ובוירושליםמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסנמצאהוועדהבידי.2 בבית14/7/53ביוםנפטרמאשתאולקרוהישראלהתינוקלפיורישום,
שנתיים.בןבהיותוצדק,שעריהחולים

לפיוירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורהאישורנמצאהוועדהבידי.3
כתוצאהצדקשעריהחוליםבביתנפטרקרוהיהודהבןישראלהתינוק
שנתיים.בןבהיותוילדיםמשיתוק
אובגושבירושליםהמנוחותבהר4:30בשעה,16/7/53ביוםנקברישראל
שעריהחוליםמביתיצאהההלוויה.6מסיקברי״ב,שורהה',חלקה
צדק.

הוועדה:מסשנות

התינוקכיבוודאותעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
ביוםצדקשעריהחוליםבביתנפטר)יהודית(וטורקיהיהודהבןישראל

ילדים.משיתוקכתוצאה14/7/53
אובגוששבירושליםהמנוחותשבהרהעלמיןבבית16/7/53ביוםנקברישראל
מסיקברי״ב,שורהה',חלקה

6.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

ל=\ה(^

שופטת)דימ'(קובל,דליה(
ועדהחברת

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
.1036718קרווהישראלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יפת)סלם(ושמעה)יחיא(זכריהבתאסתר
49/95מספרתיק

הנדון
התלונה:פרטי

בחודשארצהאשתועלתההתינוקת,שלאביהיפת,זכריהמרשלעדותופיעל האםחודשים.ארבעהבתשהיתהאסתרביניהםילדיהםשניעם1948ינואר עתלית.במחנההתגוררווהילדים

החוליםלביתהתינוקותאתלקחתהמחנהלנשותוהוצעקשההיהחורףאותו
הסכימהאשתוישתפר.האווירשמזגעדטובים,תנאיםיקבלושםרמב״ם
תקין.היההבריאותישמצבהפיעלאףרמב״ם,החוליםלביתנשלחהואסתר
החולים.בביתאסתראתביקרהואשתומהמחנההסעהאורגנהשבועייםלאחר
אסתרשלמיטתהכיומצאההחוליםלביתהאםהגיעהשבועות,שלושהלאחר
להמסרהמהזמןלאחרמענה.כללויבלהלא-אסתרהיכןלשאלותיהריקה.
פטירה.תעודתאומחלהסיכוםמסמךקיבלהלאהאםנפטרה.אסתרכיאחות

לוסיפרהואשתוארצההאבעלה1949אפרילבחודשחודשים,ארבעהלאחר תעודתלקבלבתקווהרמב״םהחוליםבביתבירורערךהאבנפטרה.אסתרכי
אסתר.שלפטירתהעלרישוםכלהיהלאאךפטירה,

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

אסתרהתינוקתלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
בתבהיותההחולים,בבית19/2/49ביוםנפטרהעתלית,ממחנהשלום
חודשים.שלושה

דיסטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

התינוקתלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהאיתרהכן.2
הממשלתי,החוליםבבית19/2/49ביוםנפטרהעתלית,ממחנהשלוםאסתר

חודשים.שלושהבתבהיותה

ודיסטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
שלושהבתבהיותהנפטרהעתלית,העוליםממחנהשלוםאסתרהתינוקת
"הקטנים".בחלקת,22/2/49תשייט,בשבטכ״גביוםונקברהחודשים,

הוועדה:מסקנות

ושמעה)יחיא(זכריהבתאסתרהתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבביתלארץעלייתםלאחרכחודש19/2/49ביוםנפטרהיפת)סלם(
חודשים.שלושהבתבהיותהרמב״ם,

ספקאין,1948בינואראשתושלהעלייהתאריךאתבעדותומסרשהאבאףעל
וכיהמדינהקוםלאחרעלתהאשתוכימסרוהאבמאחרזאתבטעות.שמדובר

.1949אפרילבחודשעלהעצמוהוא

.1948ינוארבחודשמתימןעלייההיתהלאלוועדה,שידועכמהעד

מחנההעלמיןביתשלהקטניםבחלקת22/2/49ביוםלקבורההובאהאסתר
דוד.
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זהה.בשםשמדוברהריסאלםולאכשלוםנרשםאסתרשלמשפחתהששםאףעל

אסתר.שללגורלהכאשרממצאיםכלגילתהלאשלגישוועדתלצייןראוי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.0-1027637-6)יפת(סלםאסתרשלת.ז.מספר
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ברזילי)כושרי(ומרגליתזכריהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
50/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בנהנולדהתינוק,אםברזילי,)בושרי(מרגליתהגב'שלעדותהפיעל טבעית.בלידהאביבתלהקריההחוליםבבית22/10/51ביום

ניתןולההרפואיהצוותידיעלנשקלבנהאתהאםראתההלידהלאחרמיד
נאמרמההרדמההאםכשהתעוררהאותה.שהרדים)נרקוזה(כאביםמשכךחומר
עתאותההתגוררההמשפחהמת.נולדבנהכיהרפואיהצוותידיעללה

אביב.תלהתקווהבשכונת

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ממנוהמשפחה,שמסרהאביבתלהדסההחוליםביתשלכרטיסהוועדהבידי.1
ביוםהחוליםלביתנכנסה)בעלה(וזכריה"מרגלית"כושריכיעולה

ביוםהחוליםמביתושוחררה"22/10/51בן-מת"ילדה21/10/51
28/10/51.

בןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלמתותלידותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנפטראביב,תל41התקווהמשכונתבושריומרגליתיחיאזכריהשל

אביב.תלהדסההחוליםבבית22/10/51

החקירה:ממצאי

נפטרכושריומרגליתזכריהשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן אביב.תלהדסההחוליםבבית22/10/51ביוםבלידתו

הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.00474557התינוקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מניוצביה)עוואד(מרדכיבניואחיהנדרה:
51/95מספרתיק

הנדון
התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוקות,שלאמםמני,גב'.צביהשלעדותהפיעל העין.ראשבמחנהוהתגוררהנדרה,עםיחד29/9/49ב-מתימן
נדרהלקתהשבועכעבורשבמחנה.התינוקותלביתנדרהנלקחהלמחנהבהגיעם רמב״ם.החוליםלביתאותההפנההמחנהורופאבשילשולים

זותקופהבתוםימים.שלושהבמשךהחוליםבביתאותהביקרוההורים נפטרה.נדרהכילהםנמסרהחוליםלביתההוריםכשהגיעו

שםהמחנה.למשרדוהופנתהנענתהלאאךגופתה,אתלראותביקשההאם
הבינה.לאטיבושאתמסמךעלהוחתמה

בנובמברשבנגב."פדויים"במושבלהתגוררהמשפחהעברהמכןלאחרכשנה
המשפחה.באוהלבןהאםילדה1950

במהלךשבע.בבארסורוקההחוליםלביתובנההאםנשלחוהלידהלאחרמיד
במקום.התינוקותלביתשנלקחכיווןבבנה,האםטיפלהלאאשפוזםתקופת

חלון.דרךרקאותוראתהאךלבקרו,הלכההאם
החולים.בביתטיפוללהמשךנשארבנהואילוהאםשוחררהכשבועייםלאחר חלון.דרךאותווראוהחוליםבביתלבקרוההוריםהגיעויוםכל
עלהוחתםבעלהנפטר.שבנםלהםנאמרהחוליםלביתכשהגיעוהחודשבסוף לקבורתהיוםלמחרתלחזורנתבקשוההוריםהבין.לאמשמעותושאתטופס
לקבורה.הובאכברשבנםלהםנאמרלמחרתבהגיעםבנם.

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
נדרה:לגבי-החקירהממצאי

וכן(26538-90)מסיהעלייהמשרדשלרישוםתעודתהוועדהבידי.1 כיעולהשמהם(,65964)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדמספרגיליון .29/9/49ביוםלארץמשפחתהעםהגיעהמניעוודבתנדרההתינוקת

שאיתרהא',העיןראשלמחנהכניסהביומןרשומיםהתינוקתהורי.2
.29/9/49ביוםלארץעלולפיה(,1163מסי)כרטיסהוועדה

לארץ.הגיעהבעתשנהבתהייתהמניוצביהיחיאעואדבתנדרה

בתהייתהצביהבתנדרהלפיה(,63009)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.3
לארץ.הגיעהעםשנה

העוליםביתלהנהלתשנשלחדגיאניהחוליםמביתמסמךאיתרההוועדה.4
השוניםהחוליםבביתשנפטרוילדיםשלמפורטתרשימהובוהעין,בראש .1949שנתאוקטובר-נובמברהחודשיםבין

דג'אני.החוליםבביתנפטרהמנינדרההתינוקתזורשימהפיעל
שלשמהלפיודגיאני,החוליםביתשלנפטריםיומןהוועדהבידי.5 בתבהיותהנפטרהנדרהכיצויןמני.יחיאבתבנדרהמופיעהתינוקת

שנה.
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בורישום,ובויפומחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.6
מיני".יחיאבתכ״נדרההתינוקתשםמופיע
25/11/49ביום)דגיאני(יפוהחוליםבביתשנהבתבהיותהנפטרהנדרה

מרעלת.כתוצאה

התינוקתשםעל(,00361סידורי)מסיקבורהרישיוןהוועדהבידי.7
מיני".יחיאבת"נדרא
ונקברהשנה,בתבהיותהמעיים,ודלקתמרעלתכתוצאהנפטרהנדרה
.27/11/49ביום

"גדרההתינוקתלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.8

דגיאני.החוליםבביתשנהבתבהיותהנפטרהמיני"יחיאעוודבת

שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית27/11/49ביוםנקברהנדרה
מסיקבר,10

1.

נדרה:לגבי-הוועדהמסקנות

התינוקתכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
25/11/49ביוםשנהבתבהיותהנפטרהמניצביה)עוואד(מרדכיבתנדרה
מעיים.ודלקתמרעלתכתוצאהשביפודגיאניהחוליםבבית

,10שורה,1חלקהשאולקרייתהעלמיןבבית27/11/49ביוםנקברההיא

מסיקבר
1.

בתבנדרההמסמכיםמןבחלקרשומהשהיאאףעלנדרהשלבזיהויהספקאין
אביה.שלהמלאשמוהואיחיאשכןמני,יחיא

התינוק:לגבי-החקירהממצא

כיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי
בבית30/12/50בטבת,כ״אביוםנפטרפדוייםממושבמניצביהבןהתינוק
חודש.בןבהיותושבעבארהחולים

ודיסטרופיה.ברונכיטהמוות:סיבת

התינוק:לגבי-הוועדהמסכנות

ביוםנפטרמניוצביהמרדכישלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבע.בארהדסההחוליםבבית30/12/50

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.3065964נדרהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:

.0-5034543-8התינוקשלת.ז.מספר

94



גידסיומריםמוסלםכתשמעההנדון:
52/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותלוי,תמרגבישלעדותהפיעל
אי.העיןראשהעוליםבמחנהושוכנהוחצישנתייםבתשהייתהשמעהעםיחד
הופנתהומשםהמקוםלמרפאתונלקחהמחוםשמעהסבלהבואם,לאחרקצרזמן

אותהוראתהאמהאותהביקרהימיםשלושהבמשךבי.שבמחנההחוליםלבית
לחלון.מבעד

ראולאההוריםנפטרה.שמעהכיהמחנהברמקולהודיעוזותקופהבתום
קבר.חלקתאוגופה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

ומריםמוסלםלפיוהעלייה,משרדשלרישוםתעודתאיתרההוועדה.1 .22/9/49ביוםארצהעלווילדיהם"גדזי"

המתייחסרישוםובוא',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ומריםיעקבמוסלםלפיו,53341מספרעולהולתעודת542מספרלכרטיס בתהיתהשמעהכיצויןכן.22/9/49ביוםארצהעלווילדיהםגידסי
.18/12/49ביוםנפטרהוכיבהגיעהשניםשלוש

שמעהכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
שנים.שלושבתבהיותה,2/11/49ביוםנפטרהגדסייעקבמסלם

יעקבמסאלם"שמעהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
,2/11/49תש״יבחשוןי'ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהגדסי" שנים.שלושבתבהיותה
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

יעקבמסלם"שמעהלפיהםסגולה,קדישאחברהרישומיאיתרההוועדה.5
.2/11/49ביוםלקבורהוהובאהשניםשלושבתבהיותהנפטרהגדסי"

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרהגדסיומריםמוסלםבתשמעהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שנים.שלושבתבהיותההעין,בראש2/11/49ביוםריאות

סגולה.העלמיןבביתביוםבולקבורההובאהשמעה

מועדלגביכקובעהעיןראשמחנהשלהפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה
שמעה.שלפטירתה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר
העתק:
גידסישמעהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.03069535-7מוסלםהאבשלת.ז.מספר

.03069536-5מריםהאםשלת.ז.מספר
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גםפייבלבןירחמיאלהנדון:
53/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מגרמניהארצהאביהעלההתינוק,אחותגם,ציפורההגב'שלעדותהפיעל
בןוהיה14/12/48ביוםבגרמניהנולדירחמיאלהמשפחה.עם1949בשנת
חנה.פרדסבמחנהשוכנההמשפחהארצה.בהגיעוחודשיםתשעה

המשפחהלביתהיהודיתהסוכנותאנשישניהגיעוהעלייהלאחרקצרזמן תמצאשהמשפחהעדלבנים""ידלמוסדירחמיאלאתעמםלקחתלאבוהציעו בחיפה.שהתגוררהלאחותוונסעירחמיאלאתלשנייםמסרהאבקבע.מגורי

היוםלמחרתחזרהאבאליה.ולהביאוירחמיאלאתלהוציאבאבדחקההאחות
והובאנפטרהואכילונאמרושםירחמיאלאתממנולהוציאמנתעללמוסד
חנה.בפרדסלקבורה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שמוכיפקידידיעללהנאמרקדישא,בחברהשערכהמבירורהאחות,לטענת
,8שורהב',אזורחנהבפרדסבקבורברישומיהםמופיעאכןירחמיאלשל מכיווןמוזרוהדברשמועלפטירהתעודתהוצאהלאאולם,16מספרקבר

נפטר.לכלפטירהתעודתהוצאה1947משנתשהחל
ירחמיאל.שלשמועלגיוסצוהתקבלהאחותלדברי
החקירה:ממצאי

מנהללויןקלמןמרשערךחנהמפרדסנפטריםרשימתאיתרההוועדה.1
ירחימאלכיעולהממנה,1966בשנתהיהודיתהסוכנותשלהקליטהמחלקת

חודשים.עשרהבןבהיותו,9/11/49תש״יבחשוןי״זהיביוםנפטרגם
גםכיעולהממנוחנה,פרדסמחנהשלקבורהרישוםאיתרההוועדה.2 חודשים.עשרהבןבהיותותש״י,בחשוןי״זה'ביוםנפטרירחמיאל
גםכיעולהממנוחנה,פרדסקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3 ביוםלקבורהוהובאחודשיםעשרהבןבהיותונפטרפיבלבןירחמיאל .8שורהישן,ב'באזורתש״יבחשוןי״ז

בןכיעולהממנוחנה,פרדסמחנהשלנוסףקבורהרישוםאיתרההוועדה.4 י״זביוםלקבורהוהובאחודשיםעשרהבןבהיותונפטרפיבלירחמיאל
.16מספרקבר,8שורהבי,בחלקהחנהפרדסהעלמיןבביתתש״יבחשון
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרגםפייבלבןירחמיאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.עשרהכבןבהיותוחנה,בפרדסתש״יבחשוןי״ז,9/11/49

פרדסהעלמיןבביתתש״יבחשוןי״ז,9/11/49ביוםלקבורההובאירחמיאל
.16מספרקבר,8שורהישן,ב'באזורחנה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי
העתק:
.30126379גםירחמיאלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עואויוסעדהיוסףבןעזראהנדון:
54/95מספרתיק

התלונה:פרטי

במהלךארצההמשפחהעלתההתינוק,עואוי,..אםסעדההגב'שלעדותהפיעל
מסמיה.במעברתושוכנה1952שנת

הועברוהלידהלאחרארצה.עלייתםלאחרקצרזמןהמשפחהבצריףנולדעזרא
צריפין.החוליםבביתלטיפולואמועזרא
ממנהנמנעמכןולאחרימיםעשרהבמשךיוםמדיעזראאתהיניקההאם

למניעתכדוריםקיבלהואףעזראאתהאםהיניקהלאימיםחמישהלהיניקו. כילוונאמרעזראאתלראותודרשהאבהגיעעשרהחמישהביוםחלב.ייצור
נפטר.בנו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

עזרא.שםעלגיוסצוויהעדה,לדבריהגיעו,המשפחהלבית

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוצריפין,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
למחלקתהתקבלהשורק,נחלמעברתהגדולהממסמיהסעדה""אואניהאם ימיחמישהבתום28/1/52ביוםממנהויצאה,23/1/52ביוםיולדות

בלבד.אשפוז

"עואוישםעל28/1/52מיוםהמשפחהשמסרהרופאמרשםהוועדהבידי.2
אם.חלבייצורלמניעתתרופותרשומותובומסמיה,ממעברתסעדה"

כיעולהממנה,צריפיןהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.3 23/1/52ביוםנפטרהגדולה""מסמיהממעברתסעדה"אזנישל"תינוק
אחד.יוםשלבגילצריפיןהחוליםבבית

בשלות.חוסרהמוות:סיבת

כנקבה.הפטירהבהודעתמצויןהתינוקשלמינו

של"בתכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
החוליםבבית23/1/52ביוםנפטרההגדולה""מסמיהממושבאזני"סעדה

אחד.יוםבתבהיותהצריפיןהממשלתי

בשלות.חוסרהמוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהעואויוסעדהיוסףבתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
אחד.יוםבתבהיותהצריפיןהחוליםבבית23/1/52ביוםבשלותמחוסר

שבידיהמסמכיםפיעלעזרא.השםאתלילודשנתנהבעדותהמסרההאם
נקבה.ממיןהיההילודהוועדה

קבורתה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה

כימצביעיםהנתוניםיתרכלהפטירותבפנקסהמשפחהבשםהשיבושאףעל
עואוי.סעדהשלבתםהיא23/1/52ביוםשנפטרההתינוקת
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.075993212עואייוסףהאבשלת.ז.מספר

.075993220עואיסעדההאםשלת.ז.מספר
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נגרולולוהסליםבןמרדכיהנדון:
55/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחינאגיר,אברהםמרשלעדותופיעל
מסמיה.במעברתושוכנה1951בשנת

צריפין.החוליםבביתמרדכיאתהמשפחהאםילדההעלייהלאחרמהזמן
כשביקשהמכןולאחרימיםכשבועהחוליםבביתמרדכיעםיחדנשארההאם

שם.להישארועליוחולהמרדכיכילהנאמרהחוליםמביתלהשתחרר

כילהנאמרמרדכיאתלקחתכשחזרהמכןלאחרימיםושבוע

קבר.חלקתאוגופה

קודמות.לוועדות

מרדכי.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלה

לביתהשבההאם
נפטר.

ראולאההורים

נמסרהלאעדות

מכןלאחרשנים

החקירה:ממצאי

ממנה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.1
13/3/52ביוםנולדמסמיהשורקנחלממעברתלולו"נגר"בןכיעולה
צריפין.החוליםבבית20/3/52ביוםונפטר

סלם"בןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
20/3/52תשי״בבאדרכ״גביוםנפטרשורקנחלמסמיהממעברתנגר" ימים.שבעהבןבהיותוהרופא(,)אסףצריפיןהחוליםבבית
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

ממנו)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
בןבהיותו,20/3/52ביוםנותחהלילי"נגר"בןשלגופתוכיעולה
ימים.שבעה

הוועדה:מסקנות

נפטרגאגירולולוהסלםבןמרדכיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותו,צריפיןהחוליםבבית20/3/52ביוםבשלותמחוסרכתוצאה

ימים.שבעה

המילה.בריתטקסבטרםהמשפחהידיעללתינוקניתןמרדכיהשם
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
מרדכי.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.075997320לולוההאםשלת.ז.מספר
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שילואןונעמייחיאבןפרטי(שם)ללאהנדון:
56/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שילואןנעמיגבישלעדותהפיעל
ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמו,

המשפחהעברהשניםכארבעלאחרפרדייה.במעברתושוכנה,1949בשנתמתימן
העין.בראשלהתגורר

עםנעמיהועברההלידהלאחרגיסתה.בביתבןהאםילדה1955שנתבמהלך
לאזותקופהבמהלךלדבריה.ימיםכעשרהשהתהשםקפלן,החוליםלביתבנה להיניקו.להניתן

חתימתעםמכתבהראולאבנפטר.בנוכילונמסרהחוליםלביתהאבכשהגיע
הוחתמהשהיאטענהאשתובנו.בקבורתיטפלהחוליםשביתמאשרתשהיאאשתו
לבעלה.שמסרוכפיולאהחוליםמביתשחרורמכתבעל

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצא

תינוקכיעולהממנההפנים,משרדשלפטירהרישוםתעודתאיתרההוועדה
30/7/55ביוםנולד/ה363547זהותתעודתמספרשילואןונעמהיחיאבן

ברחובות.קפלןהחוליםבבית31/7/55ביוםונפטר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרשילואןונעמייחיאשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.בןבהיותוברחובות,קפלןהחוליםבבית31/7/55
הקבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
/ה.363547התינוקשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אשוואלונעמיסעידבתשולהסלמההנדון:
57/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםאשוואל,נעמיגבישלעדותהפיעל
בעיןשוכנההמשפחהוחצי.שנתייםבתבהיותהסלמהעםיחד1949בשנת
שמר.

שהתהשםשבמחנההתינוקותלביתסלמהנלקחהארצההגיעםלאחרשבוע
החוליםבביתלבקרםנסעהוהאםאחיהשניחלוזהזמןבפרקכשבועיים.

שבעיןהתינוקותבביתסלמהאתלבקרהאםבהגיעהימיםבאחדחנה.בפרדס
במקום.אותהמצאהלאשמר,

לקבורה.והובאהנפטרהבתהכילאםנאמרבירורלאחר
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוא',שמרעיןלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ושלושתאשול"ונעמהסעיד"סעידלפיו,64697מספרעולהלתעודת עשרהבתהייתהסלמהכיצויןכן.9/10/49ביוםארצהעלוילדיהם בהגיעה.חודשים

מספרעולהתעודתשמרעיןממחנהפטירה/קבורהפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםארצהעלתהאשוול"סעידסעיד"סלמהכיעולהממנו,64697

בכרכור.לקבורהוהובאהחודשיםעשרהבתבהיותה9/10/49

אסתר"סלמהלפיוחנה,פרדסהעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.3 בתבהיותה12/10/49תש"יבתשריי"טביוםנפטרהאשול"סעיד
חודשיים.

לויןקלמןשערןחנהמפרדסתימןוצאיישלנפטריםרשימתהוועדהבידי.4
החודשייםבתאשל"אסתר"סלמהלפיה,1966בשנתהיהודיתמהסוכנות

.12/10/49תש"יבתשריי"טביוםנפטרה

הוועדה:מסקנות

אשוואלונעמיסעידבת)שולה(סלמהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לאחרימיםשלושהוזאתחודשים,עשרהבתבהיותה,12/10/49ביוםנפטרה לארץ.עלייתה

)כרכור(.חנהפרדסהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאה)שולה(סלמה
שמר.מעיןהנפטריםרשימתעלהמתבסססלמהשלבזיהויהספקאין
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.04139923-9סלמהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

041399197סעידהאבשלת.ז.מספר
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עוקביושמעהיחיאבןסאלםהנדון:
58/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילד,אםעוקבי,שמעהגבישלעדותהפיעל
זנגריהבמעברתושוכנהשנים,חמשכבןשהיהסאלםעםיחד1949בשנת
בגליל.פ.ינהראששליד

החוליםלביתאותושהפנהפינהבראשלרופאונלקחסאלםחלהמהזמןלאחר
וחזרהלחלוןמבעדאותוראתהלבקרוהאםכשבאההימיםבאחדרמב״ם.
לביתה.

למשרדהועברשבנהלהנאמרהחוליםלביתבשניתהאםכשהגיעהשבועכעבור
להנאמרושםהחוליםלביתשובהופנתההבריאות,למשרדבהגיעההבריאות. לקבורה.כברוהובאנפטרבנהכי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

כיהתבררהעדותמתןלאחרהאםעםהוועדהחוקרישניהלושיחהלאור
עברוזמןלאחרורקהעיןראשבמעברתארצהעלותהעםשוכנההמשפחה
פינה.לראש

הימיםובאחדהחולים,בביתחודשבמשךסאלםאתראתהכיציינההאם
בוהכתובמשמעותשאתירוקפתקקיבלהשםהבריאות.למשרדהופנתהבהגיעה

נפטר.בנהכיבפתקנרשםכילהנאמרלמחנהבהגיעההבינה.לא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

סאלם.שלשמועלגיוסצוקיבלההמשפחה

החקירה:ממצאי

מוסא"יחיאכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
20/9/49ביוםהעיןראשלמחנהנכנסוילדיהםושניעוקבי"ושמעה
שנתייםבןהיהסלםכיצויןכן.31/5/50ביוםפינהלראשועזבו
ארצה.בהגיעו

שלום""אוגבילפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2 שנים.חמשבןבהיותו12/10/51ביוםנפטרפינהראשמזנגריה
המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

"אוגביכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בחיפה,החוליםבבית12/10/51ביוםנפטרמזנגריהזכריה"שלום

שנים.חמשבןבהיותו
המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרעוקביושמעהיחיאבןסאלםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנים.חמשבןבהיותורמב״םהחוליםבבית12/10/51ביוםהמוחקרום

החוליםביתשלפטירותיגמןעלמסתמכתהוועדההאלםשלגילולגבי
רמב״ם.

קבורתו.מקוםאותרלא

סאלם.שלבזיהויוספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.000682484סאלםשלהזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יןדגוחממהאהרוןבני)שלישייה(הנדון:
59/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההשלישייה,אםדנין,חממהגבישלעדותהפיעל
העין.ראשבמעברתושוכנה1949שנתבמהלך

הלידהלאחרהמשפחה.באוהלשלישייההאםילדהלמחנההגיעםלאחרקצרזמן
ביפו.דגיאניהחוליםלביתילדיהעםנלקחה
בביתנשארוילדיהואילולביתההאםשוחררהמכןלאחרימיםחמישה

נודעלאמאזאךשיבריאו,ברגעאליהיוחזרוכינאמרלאםהחולים.
בגורלם.עלהמהלמשפחה
קבר.חלקותאוגופותראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
השלישייה:לגביהחקירהממצאי

וחממהחייםאהרוןההוריםלפיה,54939מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 העין.בראשהעוליםבביתושוכנו19/9/49ביוםארצהעלודנין,
וחממהאהרוןלפיודי,העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2 .54939מספרעולהתעודתנושאיהינםדנין

"חממהלפיודגיאני,החוליםמביתחוליםריכוזטופסהוועדהבידי.3
ביוםשלישייהבביתהילדההעיןראשהעוליםממחנהאונדין",
18/10/49.

דגין""חממהלפיודגיאני,החוליםביתשללידהיומןאיתרההוועדה.4
הראשונההבתכיצויןכן".18/10"ביוםבמחנהבנותשלישייתילדה
760שקלההשלישיתוהבתגרם700שקלההשנייההבתגרם,830שקלה
הלידה".לאחרהראשוןביוםנפטרוהשלושה"כלנרשם:בהערותגרם.

כלרישומים,שלושהבוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
שנפטרההעיןראשממחנהאונדין"ואליהוחממהשלל״בתמתייחסאחד יפו,וילדיםליולדותהחוליםבבית19/10/49תש״י,בתשריכ״וביום

יום.בנותבהיותן
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

אונדיןשל"בתמהםאחדיכללפיקבורה,רישיונותשלושההוועדהבידי.6
מחולשתכתוצאהיוםבתשנפטרההעיןראשעוליםממחנהאליהו"וחממה אביב.בתללקבורהוהובאהחיים,

תאומים"ילדילפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.7
בביתנפטרוהעיןראשהעוליםממחנהאונדין"וחממהאליהושלשלישייה
כ״וביוםשאולקרייתהעלמיןבביתלקבורהוהובאודגיאניהחולים
תש"י.בתשרי
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הוועדה:מסקנות

נפטרודניןוחממהאהרוןבנותהשלישייהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביפו,וילדיםליולדותדגיאניהחוליםבבית19/10/49ביוםחייםמחולשת
יום.בנותבהיותן
לארץ.המשפחהעלייתלאחרכחודשהתרחשההמוקדמתהלידה

שאול.קרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאההשלישייה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

זאלוף)מילמימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

)
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
התינוקות.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
ולאהזיהויתעודותמספריאודותדניןחממהלגבירשוםמכתבנשלח

נעננו.
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ענקיוסעדהיוסףבתפרטי(שם)ללאהנדון:
60/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אביענקי,יוסףמרשלעדותופיעל
בזנגריהלהתגוררעברהמכןולאחרהעיןבראשתחילהושוכנה1949בשנת

)אליפלט(.
בטבריה.חוליםבביתבתהמשפחהאםילדהלזנגריההמעברלאחרמהזמן

בכדילמחרתלשובוהתבקשהלביתההאםשוחררההלידהלאחרימיםשבוע
להםנאמרהחולים,לביתהיוםלמחרתההוריםמששבוהתינוקת.אתלהיניק לביתההוריםכששבוהיום.למחרתלשובוהתבקשוברעחשההתינוקתכי
נפטרה.בתםכילהםנאמרהשנייהבפעםהחולים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

יוסףכיעולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםשאלוןאיתרההוועדה.1
העיןראשהעוליםבביתוהתגורר19/9/49ביוםארצהעלהענקייחיא
זנגריה.עבודהבכפרלהתגוררעברמכןולאחר

יחיא"יוסףכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ביוםהעיןראשמחנהאתעזב54943עולהתעודתמספרענאקי"וסעדה

פינה.בראשלהתגוררועבר31/5/50

"בתכיעולהממנוטבריה,קדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
מת"."עוברהיותהבשל10/1/51ביוםנפטרהמזנגריהסעדה"עוקבישל

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהענקיוסעדהיוסףשלבתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
טבריה.העלמיןבביתלקבורהוהובאה10/1/51

כיהעלתהוחקירתםהפניםמשרדרישומיאתמקיףבאופןסרקוהוועדהחוקרי
כןעלכרווק.1/9/50ביוםבזנגריהרשוםהיהעוקביבשםאחדאדםרק

הזיהויאתההופךדברענקיהשםשיבושהינועוקביהשםכילהגיחסביר
במועדים.וההתאמההאםשםציוןבשללוודאי.
קבורתה.מקוםצויןלאנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

התינוק.שלזהות
.005699426ענקי

.005699434ענקי

תעודתהוועדהבידיאין
יוסףהאבשלת.ז.מספר
סעדההאםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גבראוחמאמהאברהםבתשמעה-שושנההנדון:
62/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקתאחות)גברא(גרשירחלהגב'שלעדותהפיעל שמר.בעיןושוכנההשנתייםבתשמעהעםיחדמתימן

לביתדודהידיעלוהועברהברעשמעהחשההמשפחה,עלייתלאחרמהזמן
כילונאמרלבקרהדודהכששבלמחרתרפואי.טיפולקבלתלשםהתינוקות

נפטרה.שמעה

אמרהתינוקותביתושומרשמעה,שלבגורלהעלהמהלבררהואאףהלךהאב בביתהרופאאךבחיפה,חוליםבביתנמצאתהיאוכינפטרהלאשמעהכילו נפטרה.אכןששמעהכךעלעמדהתינוקות

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

יצחקאברהם"אברהםלפיה,13452מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
עלייה.בשערלהתגוררועברו8/3/50ביוםארצהעלוגברה"וחמאמה

"נפטרההיאוכיארצהעלייתהבעתשנתייםבתהיתהשמעהכיצויןכן
בחיפה".

לבית29/3/50מיוםשמרעיןהילדיםמביתהפניהמכתבהוועדהבידי.2
"שמעהבעבורתזונההוראותגרמניתבשפהרשומותובוהממשלתיהחולים

גברה".יצחקאברהםבת

ממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.3
החוליםלביתהתקבלההשנתייםבתגברה"יצחקאברהםבת"שמעהכיעולה תזונה.ותתריאותדלקתשלבאבחנה29/3/50ביום

התייבשותשלבאבחנהביותרקשהבמצבנתקבלההילדהכי:צויןכן
ריאות.מדלקתכתוצאה1/4/50ביוםנפטרהוהיאריאותודלקת

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןהוועדהבידי.4 1/4/50ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתיצחק"אברהםבתשמעה"גדרה שנתיים.בתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית
ריאות.דלקתהמוות:סיבת
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עולהממנו,328/50מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
1/4/50ביוםנפטרהב',שמרמעיןיצחק"אברהםבתשמעה"גדרהכי

שנתיים.בתבהיותהחיפה,הממשלתיהחוליםבבית

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

"גדרהכיעולהממנהחיפה,קדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.6
ט״זביוםלקבורההובאהשמרמעיןשנתייםבתיצחק"אברהםבתשמעה
התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית4/4/50בניסן

.328/50מספרקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

גבראוחמאמהאברהםבת)שושנה(שמעהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חיפה,רמב״םהחוליםבבית1/4/50ביוםריאותמדלקתכתוצאהנפטרה
ארצה.עלייתהלאחרשבועותכשלושהוזאתשנתייםבתבהיותה

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית4/4/50ביוםלקבורההובאהשמעה

בזיהויה.ספקשאיןהרישמעה,שלמשפחתהבשםהקלהשיבושלמרות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.240278שמעהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.241199גבראאברהםהאבשלת.ז.מספר

.241200גבראחמאמההאםשלת.ז.מספר
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חתוקהוצביה)שלום(סאלםבןצדוקהנדון:
64/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתהצדוק,שלאחותו)חתוקה(,צובריזוהרהגבישלעדותהפיעל
העין.בראשהעוליםבמחנהושוכנה,1949בשנתצדוקעםיחדמתימןארצה
התינוקותלביתצדוקאתלקחתהמשפחהלאוהלאחותהגיעההימיםבאחד
מחלותהרבהישכילחסנושצריךצדוק,שלאחותומוסרתכןלאמו,ואמרה
כבןשהיהצדוקאתוהאכילהכשבועבמשךהתינוקותלביתהגיעההאםבמחנה.
שנתיים.

החלוןדרךבכוחנכנסההיאלהיכנס.הורשתהלאלמקוםבבואההימיםבאחד
בחזרהמהזמןלאחרבכוח.המקוםמןהוצאהמכןלאחרצדוק.אתוהאכילה

נפטר.צדוקכילהנמסרהתינוקותלבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

הקברמספרלהםונמסרקדישאבחברההמשפחהביררהמכןלאחרשניםמספר
אחר.אדםשםקבורהללו,הנתוניםפישעלאלא

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

חתוקהוצביהסאלםלפיה(,53759)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בןהיה"צלח"כיצויןכן,28/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושת
בהגיעו.שנתיים

סאלםכיעולהממנוא',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
צויןכן.28/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושתחתוכהוצביהסאלם
ביוםנפטרצאלחכיצויןכןבהגיעו.שנתייםבןהיהצאלחכי

15/11/49.

בן"סלחלפיוירושלים,הדסההחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.3
ותתמדיסטרופיה"סבל6/11/49ביוםאושפזבמקור()כךחדיקה"סלם

נראתהאשרבאוכלהמהירההעלייהמרעלת.וסבלהתייבשהואתזונה
ביוםנפטרוהואהילד"ידיעלנסבלהלאהשילשול,הטבתאחריכמוצדקת
13/11/49.

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
14/11/49ביוםנפטרהעיןראשעוליםממחנהחתוכה"סאלםבן"צאלחכי

שנתיים.בןבהיותוהעיןראשבמחנה
מעיים.דלקתהמוות:סיבת

העיןראשעוליםממחנה15/11/49מיוםקבורההזמנתאיתרההוועדה.5
שלקבורתואתלסדרמתבקשיםהםלפיהתקווה,פתחקדישאחברהעבור
חתוכה.סאלםצאלח
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העוליםממחנהחתוכהסאלםבןצאלחלפיוקבורהרישיוןהוועדהבידי.6
לקבורהוהובאשנתיים,בןבהיותומעייםמדלקתכתוצאהנפטרהעיןראש
תקווה.בפתחהעלמיןבבית15/11/49ביום

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהועדהבידי.7
שנתיים,בןבהיותוהעיןראשהעוליםבמחנהנפטרחתוכהסאלםבןצאלח
שורההילדיםבחלקת,15/11/49תש״י,בחשוןכ״גביוםלקבורהוהובא
.51מספרקברא',

הוועדה:מסקנות

נפטרחתוקהוצביה)שלום(סאלםבןצדוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לאחרמחודשייםפחותשנתיים,בןבהיותוהעין,ראשבמחנה13/11/49ביום
לארץ.המשפחהעליית

הרפואי.התיקפיעלנקבעהפטירהמועד

בחלקתסגולההעלמיןבביתתקווהבפתח15/11/49ביוםלקבורההובאצאלח
.51מספרקברא',שורהילדים

זהים.הינםוצאלחצדוקהשמות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

.3064078צדוקשל

.3064075חתוקהסאלם
.3064076חתוקהצביה

זהותתעודתמספר-
האבשלת.ז.מספר
האםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

116



ברהאןוסעידהרדאבתאופירההנדון:
65/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםברהאן,סעידהגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

האםנלקחוהלידהלאחרהמשפחה.בצריףבתהאםילדהמכןלאחרמהזמן
נלקחהלמחנהבהגיעםלמחנה.חזרויוםובאותובחיפההחוליםלביתובתה במשךיוםמדילהיניקהבאההאםשמר.בעיןהתינוקותלביתאופירה

שבועיים.

להונאמרשולחןעלמונחתבתהאתהאםראתהזו,תקופהבתוםהימיםבאחד יומייםכעבורחנה.בפרדסהחוליםבביתלאשפוזוזהוקהחולהבתהכי
כילהנאמרבירורלאחראופירה.שלוםמהשיבררהמחנהממנהלהאםביקשה

נפטרה.בתה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוא'שמרעיןלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
וסעידהאהרון"רדאאופירה:שלהוריהלפיו,51397מספרעולהלתעודת
שמר.עיןלמחנההופנוברהן"

חיים"אהרוןברהאן:אהרוןרדאשלהוריושמותרשומיםנוסףבדף
ארצהעלווכי51396שלהםעולהתעודתמספרוצויןאהרון"וסעידה .17/10/49ביום

.17/10/49ביוםעלוהםאףאופירההורי

אברהם"אופירהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 החוליםבבית17/1/50ביוםנפטרה)אי(חנהפרדסהעוליםמביתחיים"
חודש.בתבהיותהבעפולה,

מעיים.ודלקתבשלותחוסרהמוות:סיבת

המתייחסרישוםובושמרעיןמחנהשלפטירה/קבורהיומןאיתרההוועדה.3
בראן"אהרוןרדאבת"אופירהכיעולהממנו,51397מספרעולהלתעודת
שבועותשלושהבתבהיותה,15/1/50ביוםונפטרה"23/12"ביוםנולדה
בעפולה.לקבורהוהובאה
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הוועדה:מסקנות

ברהאןוסעידהאהרוןרדאבתאופירהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביוםנפטרהשםבעפולהחוליםלביתחנהפרדסהעוליםמביתהובאה

שבועות.שלושהכבתבהיותה,17/1/50

חלקתציוןללאנקברהנפלהיותהבשלאךבעפולה,לקבורההובאהאופירה
הקבר.

הבריאות.משרדשלהפטירותבפנקסהרישוםעלבהסתמךנקבעפטירתהתאריך

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר
העתק:
אופירה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4148626-7ברהאןרדאהאבשלת.ז.מספר

.4148627-5ברהאןסעידההאםשלת.ז.מספר
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)קאופמן-באום(קויפוןורחליהושועבןאלטרהנדון: 68/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהעלתההיאהתינוק,אםאדלשטיין,שושנההגב'שלעדותהפיעל ולאחרעלייהבשערתחילהושוכנהאחותהבןעםיחד1951בשנתמרומניה
חנה.בפרדסלהתגוררעברהמכן י

אלטרבחדרה.יפההיללהחוליםבביתאלטרנולדהעלייה,לאחרחודשיים
באהוהאםהקשיםהאווירמזגתנאיבשלחנהבפרדסהתינוקותלביתהועבר משילשוליםאלטרסבלמכן,לאחרחודשיםחמישהיום.מדישםלהיניקו
אלטראתהשאירההאםרפואי.טיפוללקבלתחנהפרדסהחוליםלביתונלקח
ראתהלבקרו,מנתעללמחרתמשחזרההשבוע.שלראשוןביוםהיהוזהבמקום
היום.למחרתישוחררכילהונאמרמחייךאותו

בנהכיברגר,אליעזרבשםהמחנהנציגידיעללאםנמסרהיום,למחרת
נסעההאםהקבורה.מסמכיעללחתוםמנתעלגליםלבתלנסועועליהנפטר

בפניה.שהוצגוהמסמכיםעלוחתמהגליםלבתברגראליעזרעם

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאם

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
בעתכיעולהאדלשטייןשושנההגב'עםהוועדהחוקרישקיימומשיחה 'באום'שםגםהשתמשהכןועלמבעלהגירושיןבהליכיהיתהארצהעלייתה
י.יפרןקוילשםבמקביל
החקירה:ממצאי

רחלבן"אלתרכיעולהממנההמשפחה,שמסרהלידהתעודתהוועדהבידי.1 בבית9/3/51התשי״אב'באדרא'ביוםנולד)קאופמן("קויפוןויהושע
בחדרה.החולים

"אלתרכיעולהממנוחדרה,הבריאותמשרדשללידותפנקסהוועדהבידי.2
בבית9/3/51ביוםנולדב',חנהמפרדסקויפון"ורחליהושעבן

חדרה.החולים

"באוםכיעולהממנהחנה,פרדסמחנהשלנפטריםרשימתאיתרההוועדה.3
מדיזנטריה.כתוצאה"21:00"בשעה14/8/51ביוםנפטר)ישור(",אלתר

"באוםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
החוליםבבית15/8/51ביוםנפטרב',חנהמפרדסיהושע"אלתר

חודשים.חמישהבןבהיותוהממשלתי,

רעלת.המוות:סיבת
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הוועדה:מסהנות

קויפוןורחליהושועבןאלתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית14/8/51ביוםמדיזנטריהכתוצאהנפטר)קאופמן-באום(,

חודשים.חמישהכבןבהיותוחנה,בפרדם

מועדלגביכקובעתחנה?רדסמחנהשלהנפטריםרשימתעלמסתמכתהוועדה
פטירתו.

אלתר.שלקבורתומקוםעללהצביעהיכוליםממצאיםכלהוועדהבידיאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.5067358קואפמןאלתרשלת.ז.מספר־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שליואורידהחייםבןהרצל()זאבבנימיןהנדון:
69/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותשבת,בןטוניהגב'שלעדותהפיעל
ליד.ביתבמחנהושוכנה1949בשנתמתונים

בגיןאושפזההאםבנימין.אתהאםילדההמשפחה,עלייתלאחרקצרזמן
אשפוזה.למקוםסמוךנשארכשהאבחוליםבביתהלידהלאחרדיכאון

באהשנים16כבתשהיתה
כילהנאמרבנימין,את

לקבורה.

הבכורהואחותובמחנההילדיםלביתהועברבנימין
לבקרהאחותכשהגיעההימיםבאחדיום.מדילבקרו הובאוכברנפטרוחצי,חודשייםכבןשהיהבנימין

בהראוהרצלבהרנקבר כברשהתינוקנאמרכיבעדותםמסרואחיותיו
הזיתים.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשלתושביםרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.11/5/49ביוםמתוניםארצהעלושליואורידהחיים

עולהממנוחדרה,הבריאותמשרדשללידותרישוםיומןאיתרההוועדה.2
החוליםבבית11/7/49ביוםנולדשליוחייםאורידהבןבנימיןכי

לידביתהעוליםבביתעתאותההתגוררוההוריםכיצויןכןברנדייס.
גי.

המופנה17/7/49מיוםמכתבהסעדמשרדבארכיוןאיתרההוועדה.3
בקשהובוברנדייסהחוליםמביתגילידביתהעוליםמחנהלמזכירות

וזאתאורידה""שליהעולהשלתינוקהאתהתינוקותבביתחזרהלקלוט
מגד"."גןהנפשלבריאותהחוליםבביתהאםשלאשפוזהעקב

ביתלמוסד25/7/49מיוםהסעדמשרדשלהפניהמכתבאיתרההוועדה.4
תינוק""שליהילדיםאתלקלוטבקשהובוירושלים,ויצ״והתינוקות

ביתהעוליםמבית1947בשנתשנולדהשליו-ויויאן8/7/49ביוםשנולד
מידהנפשלבריאותהחוליםבביתהאםשלאשפוזהעקבוזאתגי,ליד
הלידה.אחרי

בו3/8/49מיוםהסעדבמשרדשלימשפחתלתיקהערהמכתבאיתרההוועדה.5
האבנסעהיוםרקמתה,שהתינוקתהודיעההעוליםמבית"העובדתנכתב:
שלמותסיבתלבררישירושלים.תינוקותלביתויויאןהילדהאתלהביא

התינוק".

בה12/8/49מיוםידבכתבפתקההסעדמשרדבארכיוןאיתרההוועדה.6
סודרה".טרםויויאןשליהילדהסודר,ולאמתשלי"התינוקכינכתב

121



האומנהמחלקתעלהאחראיתבלוך,צפורההגב'שלמכתבאיתרההוועדה.7
לרשום"נאנכתב:בוחשבונותלמחלקת31/8/49מיוםהסעדבשירות
סודרה".טרםויויאןשליהילדהסודר,ולאמתשליהתינוקכילפניכם

הוועדה:מסקונות

ואורידהחייםבןהרצל()זאבבנימיןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
נפטראךהאםמחלתעקבוזאתירושליםויצ״ולמוסדלהישלחהיהאמורשלי

מתייחסהסעדמשרדבמסמכיסודר""לאהמינוחלמוסד.הגיעובטרם
לבנימין.
כבןבהיותו1949אוגוסטחודשבתחילתברנדייסהחוליםבביתנפטרבנימין
שבועות.שלושה

קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

בנימין.של
000480400.

זהותתעודת
שליאורידה

הוועדהבידי
האםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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כהןורעיהמעורהבתרחלהנדון:
70/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותכהן,צביההגב'שלעדותהפיעל
העין.בראשושוכנהרחלעםיחד1949בספטמבר

עלצביההאחותהופקדהולפיכךהמשפחהלעלייתקודםבתימןנפטרההאם העיןראשלמחנההגיעםלאחראחדותשעותשנה.החציבתברחלהטיפול
בלתילמקוםומשםהתינוקותלביתוהועברההמחנהרופאידיעלרחלנבדקה
ידוע.
דגיאניהחוליםבביתרחלאתלאתרניסתהכיכהןצביההגב'מציינתבעדות
בביתאךאחותה.הועברהלשםכיבמחנההאנשיםמאחדשמעהשכןביפו,
היאהשנייהולפילאימוץנמסרהרחלהאחתלפיגרסאות:שתישמעההחולים
נפטרה.

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החלירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה53909מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
.29/9/49ביוםארצהעלוילדיווארבעתכהןעוואדמעודההאב:

1080מספרלכרטיסהמתייחסהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
כהן"עואדמעודהבת"רחלכיעולהממנו,53909מספרעולהולתעודת
חודשים.שלושהכבתבהיותה29/9/49ביוםמשפחתהעםלמחנהנכנסה

כיעולהממנויפו,דגיאניהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
בהיותה,29/9/49ביוםהחוליםלביתהתקבלההעיןראשממחנהכהןרחל
חודשים.חמישהבת

הנוכחיהמצבפרטים","בליהחוליםלביתהובאהרחלכי:צויןכן
מיםהפסד)רעלת(,טוקסיתמאודקשהכלליבמצב"ילדהבגיליון:נרשם

הידרדררחלשלמצבהכימצויןבהמשךירוד".תזונתימצבגדול...
כתוצאה30/9/49ביוםלפטירתהעדבהקאותומלווהביותרכקשהוהוגדר
מרעלת.

כיעולהממנההעין,ראשממחנהנפטריםרשימתובופתקהוועדהבידי.4
,1/10/49ביוםנפטרהרחלכהן

חודשים.חמישהבתבהיותה

כהןרחלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בבית1/10/49תש״יבתשריח'ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנה
חודשים.חמישהבתבהיותהיפו,הממשלתיהחולים

רעלת.המוות:סיבת
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ראשהעוליםממחנהכהןרחלכיעולהממנהפטירה,תעודתהוועדהבידי.6
החוליםבבית1/10/49תש״יבתשריח'ביוםמרעלתכתוצאהנפטרההעין

חודשים.חמישהבתבהיותהוילדים,ליולדות

רחלכהןכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.7
הובאהרחלחודשים.חמישהבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנה
בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית2/10/49תש״יבתשריט'ביוםלקבורה

.32מספרקבר,5שורה,1

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהכהןורעיהמעודהבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.חמישהבתבהיותה,30/9/49ביוםיפודגיאניהחוליםבביתמרעלת

שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית2/10/49ביוםלקבורההובאהרחל
.32מספרקבר,5

פטירתהמועדלגביהקובעכמסמךהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
רחל.של

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.030646905רחלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שלום)חממה(ויונהאהרוןבניויצחקשמעון
71/95מספרתיק

ילדים2 הנדון:
התלונהפרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדים,אםשלום,יונההגב'שלעדותהפיעל
עתלית.במחנהושוכנהחודשיםתשעהבןבהיותושמעוןעםיחד1949בשנת

המחנהאחיותידיעלונלקחמשילשוליםשמעוןסבלהעלייהלאחריומיים כשהגיעההשלישיביוםיומיים,במשךלבקרובאההאםשבמקום.החוליםלבית
נפטר.שמעוןכילהנאמרלבקרו,החוליםלבית

שמעון.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים
קודמות.לוועדותנמסרהעדות

כיעולה.4/5/67מיוםבהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפניהאבמעדות
ונלקחמשילשוליםשמעוןסבלעתליתלמחנההגיעםלאחרשבועותכשלושה נפטר.מכןלאחרימיםוחמישהרמב״םהחוליםלבית

יצחקהתאומיםאתילדה1952בשנתכיהאם,ציינההוועדה,לפניבעדותה
במעברתעתבאותההתגוררההמשפחהבחדרה.הישןהחוליםבביתוצדוק

אגרובנק.

והציעהסוציאליתעובדתהמשפחהלביתהגיעההלידהלאחרחודשיםארבעה להצעה.נענווההוריםרמב״םהחוליםלביתהתאומיםאתלהעבירלהורים

אתולקחתלבואעליהםכילהוריםנמסרלרמב״םשהועברולאחרימיםארבעה אגרובנקבמעברתהמשפחהלביתנשלחמכןלאחרשבועהביתה.חזרהצדוק
נפטר.יצחקכינכתבובומברק

יצחק.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

כיעולה.4/5/67מיוםבהלול-מינקובסקיועדתחוהרילפניהאבמעדות
פרטיבשאלוןשוקר.אהרוןיצחקהשם:אתהאבמסריצחק,הבןמשאושפז

.21/9/52ביוםנולדיצחקכינרשם,המשפחהששלחהנעדר

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
קיבלהכןיצחק.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים

.00/12/63ב-נפטריצחקלפיה3/7/90מיוםפטירהתעודתלבקשתה,המשפחה,

שמעון:לגבי-החקירהממצאי

שוקרי"אהרוןכיעולהממנה,32461מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ושוכנו29/6/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושתחממהואשתוסלם"

ובצדבהגיעוחודשיםתשעהבןהיהשמעוןכינרשםכןעתלית.במחנה
,'נפטרנרשםשמו

.

עתליתהעוליםמבית28/10/49תאריךנושאהפניהמכתבהוועדהבידי.2
שנה,בןחורון""שמעוןאתלאשפזבקשהובורמב״ם,החוליםלבית ריאות.ודלקתממלריהשסובלחודשי"4"לפניארצהשהגיע
המטפל",ל״רופאהמיועדנלווהפתקצורףזההפניהלמכתבכייצוין
לינוק.רוצהאינווכיהורעשמעוןשלמצבוכיעולהממנו
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ממנורמב״ם,החוליםביתשל9621מספרחולהגיליוןהוועדהבידי.3
רמב״םהחוליםלביתנכנסעתליתהעוליםמביתשמעון""חרוןכיעולה
מדלקתכתוצאה29/10/49ביוםונפטרשנהבןבהיותו28/10/49ביום
ריאות.ודלקתהמוחקרום

כיעולהממנהחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירההודעתהוועדהבידי.4
החוליםבבית29/10/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתשמעון""חרון
ריאות.ודלקתהמוחקרוםמדלקתכתוצאהרמב״ם

"חרוןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
הממשלתיהחוליםבבית29/10/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתשמעון"

שנה.בןבהיותורמב״ם,

המוח.קרוםודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת

אהרון"תינוקכיעולהממנהחיפה,קדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
ביוםלקבורהוהובאשנהבןבהיותונפטרמעתלית("חדש)עולהשמעון

במקום.התינוקותבחלקת30/10/49

שמעון:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרשלוםויונהאהרוןבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית29/10/49ביוםהמוחקרוםודלקתריאותמדלקתכתוצאה
לארץ.עלייתולאחרחודשיםארבעהוזאתשנה,בןבהיותורמב״םהממשלתי

בחלקתחיפהדודמחנההעלמיןבבית30/10/49ביוםלקבורההובאשמעון
התינוקות.

השגיאותרצוףידובכתבמקורוהמשפחהבשםשחלהקלהשיבושכילהניחיש
המחנה.רופאשל

יצחק:לגבי-החקירהממצאי

ממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.1
260אגרובנקממעברתחודשייםבןשוקרי",אהרוןבן"יצחקכיעולה
יצחקחדלקבלתו,לפנישבוע.26/11/52ביוםהחוליםבביתאושפז
באופןגדלהכבדנמוך.מחוםוסבלשילשללהקיא,והתחילכרגיללאכול
.11/12/52ביוםנפטרוהואניכר

יצחקאצלאובחנההמוותשלאחרבנתיחהכיהמחלהבגיליוןמצויןכן
לוע.ודלקתהכבדשלשומניניווןקשה,ריאותדלקת

עולהממנוחיפה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנפטר260אגרובנקממעברתחודשייםבןיצחק"אהרון"שוקריכי

חודשיים.בןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית11/12/52

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ביוםשהוצאהחיפה,קדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.3
יצחק""שוקדיכיעולהממנההפטירה,מועדלאחרשנה15כ-,21/5/67

שלהילדיםבחלקתהעלמיןבבית6/1/53ביוםנקברמחיפהחודשייםבן
דוד.מחנה
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יצחק:לגבי-הוועדהמסקנות

כתוצאהנפטרשלוםויונהאהרוןבןיצחקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים,כבןבהיותורמב״םהחוליםבבית11/12/52ביוםריאותמדלקת
המוות.שלאחרנתיחהתוצאותפיעלגםנקבעההמוותסיבתכאשר

הובאהמוות,לאחרשנה15כ-קדישאחברהידיעלשהוצאההתעודהפיעל
דוד.מחנהשלהילדיםבחלקתהעלמיןבבית6/1/53ביוםלקבורהיצחק
בתאריךיצחקנקבראכןאםשבקבורההרבהאיחורלענייןהסברלוועדהאין
זה.

יצחק.שלבזיהויוספקאין

בדו״חתינתןבענייןשהתייחסותהריהפניםמשרדשלהפטירהתעודתלגבי
הוועדה.שלהמסכם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.5132857-3יצחקשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד שמעון.שלת.ז.מספרהוועדהבידיאין
.00567500-4שלוםאהרוןהאבשלת.ז.מספר

.00567502-0שלום)יונה(חממההאםשלת.ז.מספר
תימן.ילדילגילויהציבוריתהוועדהידיעלנמסרוהזהותתעודתמספרי
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כהןונדרהיהודהבןרחמיםהנדון:
72/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אביכהן,יהודהמרשלעדותופיעל
ביתבמושבלהתגוררעברהמכןולאחרהעיןבראשתחילהושוכנה1949בשנת
עריף.

נפטרההבת.צריפיןהחוליםבביתתאומיםהמשפחהאםילדה1952בשנת
החוליםלביתנשלחרחמיםהבןואילוהאבידיעלונקברהללידהבסמוך
ההוריםהקריה.החוליםלביתהועברומשםהאב,לדבריכאמורמאיר,קריית
זכוכית.לחלוןמבעדאותוראוואףהקריההחוליםבביתרחמיםאתביקרו נפטר.רחמיםכינכתבבומברקהמשפחהקיבלהאשפוזולאחרחודשיים
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנהלידה,הודעתהעתקהפניםמשרדבארכיוןאיתרההוועדה.1
כיצויןכןהרופא.אסףהחוליםבבית2/9/55ביוםנולדרחמיםכהן
תאום.לוהיה

בשנתהתאומיםלידתעלהאבמסרבפנינושבעדותובעודכילהוסיףראוי
בשנתהתאומיםלידתעלמסרבהלול-מינקובסקיועדתשבפניהרי,1952
הפנים.במשרדשנרשםכפי1955

עתאותההתגוררוכהןויהודה)אורה(נדרההוריוכימצויןעוד
.10מספרעריףביתבמושב

לביתויצ״ושלובילדבאםלטיפולהמוסדשלהפניהמכתבהוועדהבידי.2
"הפג"אתלטיפוללקבלבקשהובו10/11/55מיוםיפודגיאניהחולים
לצהבת.וחשדהקאותבמשקל,ירידהבשלאורה()בןכהןרחמים

כיעולהממנויפו,דגיאניהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.3
כןורבע.חודשייםבןבהיותו9/11/55ביוםלאשפוזהתקבלרחמיםכהן אובחנהקבלתולפניאחדיםימיםוילד.אםממוסדהועברהואכיצוין
מצבוקבלתולאחרוהקיא.אכללאוהואלבנההיתההצואהצהבת,אצלו .24/11/55ביוםנפטרורחמיםהידרדרהבריאותי

שלאדמינסטרטיבימנהלשרשבסקי,מרידיעלשנשלחמכתבהוועדהבידי.4 לשמורסירבההמשפחהכינאמרבו,11/12/55מיוםהסעדללשכתויצ״ו,
אתלבקרסירבבמוסד,האבביקר22/11/55ביוםוכירחמיםעםקשרעל פטירה.שלבמקרהרקהמשפחהאתשיעדכנווביקשהחוליםבביתרחמים

עלהודעהובו25/11/55מיוםמברקנשלחהמשפחהלביתכיצויןכן דגיאני.החוליםלביתמידלגשתובקשהרחמיםשלפטירתו
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ממנהיפו,דגיאניהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתהוועדהבידי.5
ביוםנולד,10מספרערייףביתממושבכהןיהודהבןרחמיםכיעולה

חודשיים.בןבהיותו24/11/55ביוםונפטר2/9/55

בשלות.וחוסרריאותדלקתצהבת,המוות:סיבת

כהןכיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
בבית24/11/55תשט״זבכסלוי״גביוםנפטר,10עריףמביתרחמים
בביתלקבורהרחמיםהובאביוםבוחודשיים.בןבהיותודגיאניהחולים
מספרקבר,5שורהג',אזור,5גושהילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמין

37.

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרכהןונדרהיהודהבןרחמיםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותויפודגיאניהחוליםבבית24/11/55ביוםריאותודלקתמצהבת

כחודשיים.
ילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית24/11/55ביוםלקבורההובארחמים
.37מספרקבר,5שורהגי,אזור,5גוש

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.053466132רחמיםשלזהותתעודתמספר
העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גבראונעמיאברהםבןציוןהנדון:
73/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםגברא,נעמיהגב'שלעדותהפיעל
עיןבמחנהשוכנההמשפחהלהיריונה.השביעיבחודשכשהאם,1949בשנת
שמר.

בביתציוןאתהמשפחהאםילדהשמר,עיןלמחנההכניסהלאחרחודשיים
דודמגןשלרכבהגיעהלידה,לאחרימיםעשרהשבחיפה.רמב״םהחולים
לביתנלקחציוןשמר.עיןלמחנהחזרהציוןואתהאםאתוהחזיראדום

חודשים.שלושהבמשךברציפותאמואוהוביקרהשםבמקום,התינוקות

מביתתינוקותמוציאיםיידישדובריואישהגברהאםראתההימים,באחד
לרופאמועבריםהתינוקותכילהנמסרהאם,שערכהבירורלאחרהתינוקות.

ביקשההאםשלושה.שבועייםבעודהתינוקותלביתויוחזרויעקבבבאר
והוסעבכוחנלקחהואאךלידיה,אותוולקחהציוןשלהעברתואתלמנוע

מהמקום.

יוחזרציוןכיאי,מחנהמזכירידיעללהונאמרבמקוםמהומההקימההאם
מגיעההיתהיום,בכלרפואית.בדיקהלאחרשנלקחוהתינוקותיתרעםיחד
עשרהמקץבסבלנות.להתאזרלהנאמריוםובכלבנהשלבשלומולדרושהאם

עלהמהלבררהאםניסתהשםוגםשבגלילשמאילכפרהמשפחהעברהחודשים,
לשווא.אךציון,שלבגורלו

להצביעהיכוליםממצאיםכלבידיהאיןכישקבעהשלגילוועדתנמסרהעדות
ציון.שלגורלועל

החקירה:ממצאי

האםלפיוברנדייס,החוליםביתשללידותספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
.19/3/50ליוםעד15/3/50ביוםאושפזהסלימןנעמה

בעלה.אבישםהואסלימןכינמצאלעולהרישוםבשאלון

באזוריםהחוליםבתיברישומימקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.2
כלהעלולאאךלרשותם,העומדיםהארכיוניםביתרגםכמובארץשונים
ציון.שלגורלועללהצביעהיכוליםממצאים

הוועדה:מסקנות
אברהםבןציוןשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהועדהבידיאין

גברא.ונעמי
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
גברא.ציוןשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

04-1454521גבראאברהםהאבשלת.ז.מספר
.41454539גבראנעמיהאםשלת.ז.מספר
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במילונעמהחסןבן)יהוד(יהודההנדון:
74/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתהיהודה,שלאחיובאסיל,שמעוןמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנההתגוררההמשפחה.1949בשנתיהודהעםמתימן

ומאחרבהםפגשרופאבמחנה.אחיועםיהודהטיילשניםארבעבןבהיותו עלהמהיודעתלאמשפחתומאז,אתו.הרופאאותולקחהשתעלויהודה
שיהודההמשפחהשלהעולהבתעודתהמחנהמנהלרשםזמןלאחרבגורלו.
נפטר.

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

הילדלפיההמשפחה,שמסרה(57929)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
צויןכןשנים.חמשבןבהיותוארצהמשפחתועםלארץעלהיהודה
.14/12/49ביוםנפטרכיבתעודה

ממנובחיפה,רמב״םהממשלתיהחוליםמביתרפואיתיקהוועדהבידי.2
"מצבבשל11/12/49ביוםאושפזבסאל"חסןבן"יהודההילדכיעולה
.14/12/49ביוםשעות36לאחרונפטרושיעולבמשקלירודקשה,כללי

"יהודההילדלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
,14/12/49ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתבסל"חסןבן

בןבהיותו
שנים.חמש

טרופית.ומלריהריאותדלקתהמוות:סיבת

יהודההילדלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
מדלקתכתוצאההממשלתיהחוליםבביתנפטרשמרמעיןבסילחסןבן טרופית.ומלריהריאות

בןיהודההילדכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.5
,14/12/49בכסלו,כ״גביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתבאסלחסן

שבמקום.התינוקותבחלקתיוםבאותונקבר

הוועדה:מסקנות

נפטרבסילונעמהחסןבן)יהוד(יהודהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן שנים.חמשבןבהיותובחיפה,רמב״םחוליםבבית14/12/49ביום
בחלקתדודמחנההעלמיןבבית14/12/49היינויום,באותונקבריהודה תינוקות'.'מקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

.4148847)ז״ל(בסילחסןהאבשלת.ז.מספר

4148848)ז״ל(בסילנעמההאםשלת.ז.מספר
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רייבי)סעידה(ושמעהיחיאבתחממההנדון:
75/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםרייבי,שמעהגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

מכןולאחרארצהבהגיעהחודשיםשלושהבתהיתהחממהכיבעדותהמסרההאם
בערך"."כשנהגילהאתמסרה

הגיעולמחרתיוםחולים.לביתוהועברהברעהאםחשההעלייהלאחרמהזמן
בטענההתינוקותלביתחממהאתלהעבירוביקשוהמחנהנציגיהמשפחהלאוהל
התינוקות.לביתהועברהאכןחממהבעצמה.להלדאוגיכולההמשפחהשאין
נפטרה.חממהכילונאמרשלמחרתביוםלבקרההאבכשבא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

בתהיתהחממהבתוכיהאבצייןבהלול-מינקובסקיועדתבפניבעדות
התינוקותלביתחממההועברההגיעהעםמידלארץ.כניסתהביוםחודשיים
ואושפזההאםחלתהמכןלאחרימים.שבועבמשךאותהביקרההאםשבמחנה.

שחרורעםחממה.אתביקרולאזובתקופהשבועות.שישהבמשךהחוליםבבית
נפטרה.חממהכילהנודעהחוליםמביתהאם

החקירה:ממצאי

ראייבי"סלימאן"יחיאלפיה(,056529)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
.16/11/49ביוםמשפחתועםארצה,עלה

סלימן"חממהלפיושמר,עיןשלחוליםפנקסהעתקהוועדהבידי.2
בהיותה"2/12"ביוםלאשפוזהתקבלה56529מספרעולהתעודתראיוני"

".8/12"ביוםונפטרהחודשיםשלושהבת

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשליומן,פטירותאיתרההוועדה.3 בבית8/12/49ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתחממה"חיוני"סולימן
חודשים.שלושהבתבהיותהרמב״םהחולים

טרופית.מלריההמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
החוליםבבית8/12/49ביוםנפטרהא'שמרמעיןכאיוני"סלומון"חממה
חודשים.שלושהבתבהיותהחיפה

מלריה.המוות:סיבת

"חממהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןהוועדהבידי.5
שלושהבתבהיותהממלריהכתוצאהנפטרהא'שמרמעיןכאיוני"סלימן
בחיפה.לקבורהוהובאהחודשים
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עולהממנוחיפה,דודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
11/12/49בכסלוכ'ביוםנפטרהשמרמעיןכאיוני"סלימן"חממהכי

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבביתביוםבולקבורהוהובאה

.1053/49מספרקבורהרישיוןצויןכן

"חממהכיעולהממנהחיפה,חברה'קדישאשלפטירהתעודתהוועדהבידי.7
,11/12/49בכסלוכיביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתראיוני"סלימן

11/12/49בכסלוכ'ביוםלקבורהוהובאהחודשיםשלושהבןבהיותה
התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית

.1053/49מספרקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

רייבי)סעידה(ושמעהיחיאבתחממהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהחיפה,הממשלתיהחוליםבבית8/12/49ביוםממלריהכתוצאהנפטרה

ארצה.עלייתהלאחרשבועותכשלושהוזאתחודשיםשלושהבת

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית11/12/49ביוםלקבורההובאהחממה
התינוקות.

שלפטירתהמועדלגביכקובערמב״םהחוליםביתיומןעלמסתמכתהוועדה
חממה.

ונתונים56529העולהתעודתמספרעםבהצלבהחממהשלבזיהויהספקאין
נוספים.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר
העתק:
.0419577ריביחממהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שרעביוחממהיצחקשמואלבתלאההנדון:
76/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחישרעבי,׳מנחםמרשלעדותופיעל
חודשים.וארבעהשנתייםבתבהיותהלאהעםיחד1949נובמברבחודש
העין.ראשבמחנהשוכנההמשפחה
ראשהדסההחוליםלביתלאהנלקחהלמחנההמשפחההגעתלאחרימיםכשמונה
אותהוראהביוםכפעמייםאותהביקראחיהבמחנה.ששררוהתנאיםבשלהעין
לחלון.מבעד
בביתלבדיקותהועברהלאהכילהםנאמרלמקוםהמשפחהכשהגיעהדמןכעבור
לאאךלאה,תוחזרמתילבררפעמיםמספרבאההמשפחההשומר.תלהחולים
בגורלה.עלהמהלהםנודעלאומאזתשובהכלקיבלה

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

פיעללאהשלקברהמקוםאתובדקההקברותלביתהמשפחההלכהלימים
הרישוםהקבר.חלקתעללאהשלשמהאתמצאהלאאךקדישאחברהרישומי
תימן.עולישלבחלקהמדוברכיצייןבמקוםשהיה
החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובובי,העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
וחממהיצחקשמואללפיו,55239מספרעולהולתעודת1685מספרלכרטיס
היתהלאהכיצויןכן.2/11/49ביוםארצהעלוילדיהםוחמשתשרעבי

.18/12/49ביוםונפטרהשניםשלושבת

ראשהעוליםמביתפרידד״רמאתשיצאהלאשפוזהפניהאיתרההוועדה.2 ותינוקותלילדיםהחוליםלביתהמיועדת21/11/49מיוםבי,מחנההעין
בתשרעבייצחקשמואללאההילדהאתלאשפוזלקבלמבקשיםלפיובמחנה,
טרופית.ממלריהסובלתאשרשנים,השלוש

לפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.3
בתבהיותה21/11/49ביוםלאשפוזהתקבלהשרעבייצחקשמואללאה
שנים.שלוש

טפילימציאתולאחרגבוה,חוםשלבמצב"נתקבלהלאהכיצויןכן
סובלתשהיאחשדהתעוררהחוליםבביתבטיפול".אצלההוחלבדםמלריה

ודלקתצהבתבכבד,חמוריםנזקיםשלסמניםהופיעוולבסוףמטיפוסאף לאהכינרשםהמחלהבגיליון.7/12/49ביוםנפטרהוהיאאוזניים
ומטיפוס.ממלריהכתוצאהנפטרה

בתלאהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
ראשבמחנה8/12/49ביוםנפטרההעיןראשממחנהשרעבייצחקשמואל שנים.שלושבתבהיותההעין,
מלריה.המוות:סיבת
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8/12/49מיוםהעיןראשהעוליםמחנהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.5
בתלאהשלקבורתהאתלסדרבקשהובהתקווהפתחקדישאלחברההמופנה
שרעבי.יצחקשמואל

ממחנהשרעבייצחקשמואלבתלאהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.6
בפתחלקבורהוהובאהשניםשלושבתבהיותהנפטרההעין,ראשהעולים
תקווה.

לאהכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
לקבורהוהובאהשניםשלושבתבהיותהנפטרהשרעבייצחקשמואלבת

מספרקברד',שורהב',ילדותבחלקת8/12/49תש״יבכסלוי״זביום
5.

הוועדה:מסקנות

נפטרהשרעביוחממהיצחקשמואלבתלאהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית7/12/49ביוםומטיפוסממלריה
ארצה.עלייתהלאחרשבועותכחמישהוזאתשנים,שלוש

ב',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית8/12/49ביוםלקבורההובאהלאה
.5מספרקברד',שורה

הדסההחוליםביתשלהמקוריהמחלהסיכוםגיליוןעלמסתמכתהוועדה
ביומןשנעשהרישוםפיעלולאלאהשלפטירתהמועדלגביהעיןראש

למחנה.הכניסה

ולאזמניסימוןקובעתקדישאחברההמשפחה.ידיעלמוקמתמצבהכידוע
מצבה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר
העתק:
.4146171שרעבילאהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כהןואסתר)שלום(סלםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
79/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוק,אםכהן,אסתרשלמעדותה
העין.בראשושוכנה1949
ביןשעברהאחותהמשפחה.באוהלבןהאםילדההעלייהלאחרמהזמן

לביתעמהאותוולקחהגופובכלמפצעוניםסובלהבןכיהבחינההאוהלים
מצדבסבמלהוה-האםמשביקשהמכן,לאחרימיםמספרשבמחנה.החולים

הבןכילהנאמרמילה,בריתלולערוךמנתעלהתינוקאתליטול-האב
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

כנםלגורלבאשרממצאיםכלבידיהאיןכישקבעהשלגילוועדתנמסרהעדות
כהן.ואסתר)שלום(סלםשל

החקירה:ממצאי

בתיהבריאות,הפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות
כלהעלולאקדישאחברהברישומיגםכמוהעלמיןובתיהשוניםהחולים
כהן.ואסתר)שלום(סלםשלבנםלגורלבאשרממצא

הוועדה:מסקנות
כהן.ואסתר)שלום(סלםשלבנםלגורלבאשרממצאכלהוועדהבידיאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

זאלוף)מילמימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב

) ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
התינוק.ת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפגיםמשרד

.004387395כהןשלוםהאבשלת.ז.מספר

.004387403כהןאסתרהאםשלת.ז.מספר
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משרקיושמעהסאלםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
80/95מספרתיק

התלונה:פרטי

נולדבנהכיעולההתינוק,אםמשרקי,שמעההגב'שמסרהבכתבמעדות
לחדרהבןנלקחלידתו,לאחרקצרזמןבנהריה.החוליםבבית1950בשנת

המשפחהנפטר.כילהנמסרתינוקהאתלראותהאםמשביקשהבערבהתינוקות.
עכו.בקרבתאחיהודבמושבעתאותההתגוררה

היכוליםממצאיםכלברשותהאיןכישקבעהשלגילוועדתנמסרהעדות
משרקי.וסאלםשמעהשלבנםגורלעללהצביע

החקירה:ממצאי

משרדשלהכלליהמנהלמסגןשנשלח17/4/57מיוםמכתבאיתרההוועדה.1 בנימתהכתובזהמכתבבצפון.המחוזיתהבריאותלשכתאלהבריאות
השניםביןנהריההחוליםבביתללידותאמנםמתייחסברורה,ביקורת

ככלאירעוהנ״להחוליםבביתכיממנולהסיקניתןאך,1957-1953
הבריאות.למשרדתינוקותפטירתעלדווחלאבהםרביםמקריםהנראה

הופיעלאהנ״להחוליםביתשלהחודשייםבדוחו״תשניםשלוש"...זה
היולדותבמחינולדותזאתתקופהבמשךהתינוקות.במחימוותמקרהאף

ספקבליהואביניהםאחדמוותמקרהאףהעדרילדים.3000ל-קרוב שוםלנואיןקשים...דיבתנאיםהמתקייםהחוליםלביתניכרהישג
אנואולםהחוליםביתשלהדיווחבנכונותלפקפקמספרייסודאונמוק שאמנםלהוכיחבכדיהעניניםשליסודיתבבדיקהזאתבכלמעונינים
נכון...".לעילשתוארכפיהמצב
והפניםהבריאותמשרדיברישומימקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי
ממצאלכלהגיעולאאךלרשותם,העומדיםהשוניםבארכיוניםגםכמו משרקי.ומאלםשמעהשלבנםגורלעללהצביעהיכול

הוועדה:מסקנות
סאלםשלבנםשללגורלובאשרממצאלקביעתבסיסהוועדהבידיאין

תינוקותתמותתעלדיווחיםנמצאושלאלכךבהתייחסגםמשרקי,ושמעה
החולים.בבית

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
הילד.שלת.ז.מספרהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.008687014משרקיסאלםהאבשלת.ז.מספר
.008687022משרקישמעההאםשלת.ז.מספר
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עוזריוסעדהיחיאבןציוןהנדון:
81/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שללמחצהאחיועוזרי,אברהםמרשלעדותופיעל
עיןבמחנהושוכנההחודשיםשלושתבןציוןעםיחד1948בשנתמתימןארצה
שמר.

יוםמדיבאהוהאםהתינוקותלביתציוןנמסרהעלייהלאחרקצרזמן
אחיותשתיידיעללמכוניתמוכנסציוןכיהאחראההימיםבאחדלהיניקו.
כיהמחנהמנהלידיעללונאמראחיומועברלאןלדעתכשביקשמהמחנה, לבדיקה.חנהלפרדסמועברציון

ציוןכיבמזכירותלהםנאמרחנהבפרדסהחוליםלביתוהאחההוריםכשבאו
לקבורה.כברוהובאנפטר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
ועדתבפניהתינוקשלאמומשרקיסעדההגב'שלקודמתעדותהוועדהבידי וחציחודשבןהיהציוןכיעולהממנה,3/4/67מיוםבהלול-מינקובסקי המשפחה.עלייתביום

ימיםעשרהחנה.פרדסהחוליםלביתוהועברמהקאותסבלציוןכיצויןכן
שאינואדםשהגיעעדלבקרובאהשהמשפחהמבליהחוליםבביתציוןשהה
לקבורה.והובאנפטרציוןכילאםומסרהמשפחהלביתמוכר
להיותחדלציוןלפיוהפניםממשרדרישוםלבקשתההמשפחהקיבלהלימים
.1963יולימחודשהמדינהתושב

החקירה:ממצאי

ארצהעלהעוזרייחיאבןציוןלפיולעולה,רישוםשאלוןהוועדהבידי.1
.21/11/49ביוםמשפחתועם

לבתישמרעיןהעוליםממחנהשנשלחוחוליםדישוםפנקסהוועדהבידי.2
ביוםאושפז56805עולהתעודתמספרעוזרי""יחיאלפיושוניםחולים

בוונפטרשבועותשלושהבןבהיותוחנהפרדסהחוליםבבית29/11/49
ביום.

)שר״ל(לעולההרפואימהשירותהמופנהאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.3
אחדליוםאושפז"עוזרה"יחיהבתציוןכיעולהממנו.הבריאות,למשרד
אי.חנהפרדסהחוליםבבית1949נובמברחודשבמהלך
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הוועדה:מסקנות

בביתאושפזעוזריוסעדהיחיאבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שלושהבןבהיותוביוםבוונפטר29/11/49ביוםא'חנהפרדסהחולים
ארצה.המשפחהעלייתלאחרימיםמספרוזאתשבועות,

אותר.לאציוןשלקבורתומקום

שמר.שבעיןלחוליםרישוםפנקספיעלנקבעציוןשלפטירתומועד

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.4161013ציוןשלזהותתעדותמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חרפוף)יונה(וחממהיחיאבןציוןהנדון:
82/95מספרתיק

התלונה:פרטי

'אמוחרפוף,יונהגבישלעדותהפיעל
עםמתימןהאםעלתההתינוק,של עתלית.במחנהלהתגוררעברווילדיההאםציון.וביניהםילדיה

והאםשבמקוםהתינוקותלביתחודשים,עשרהבןשהיהציון,נלקחבהגיעם בהגיעהולמחרתהערביםבאחדאותוביקרההאםיום.מדיאותוהיניקה
לקבורה.והובאנפטרבנהכילהנמסר

כיאשתולומסרהבואוועם1948שנתבמהלךלארץהאבעלההאםלדברי נפטר.שבנובתעודהסימנוושםהמחנהלמשרדהלךהאבנפטר.ציון

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

המשפחהכיעולהבהלול־מינקובסקילוועדתהאםשמסרהבכתבעדותפיעל
פרקשבמהלךחודשיםארבעהלאחרעלההבעלואילו1948שנתבסוףעלתה
ציון.נעלםזהזמן

עלההואכיהאבמסרבהלול-מינקובסקילוועדתשנמסרהנוספתבכתבבעדות
התינוקות.מביתנעלםציוןשבנובעתנוכחוהיהוילדיואשתועםארצה
החקירה:ממצאי

ביוםארצהעלהחרפוףזכריהיחיאלפיהעולה,תעודתהוועדהבידי.1
כימצויןהנלוויםמשפחתובנישמותאתהמצייןבעמוד.14/3/49
ציוןכינרשםכןברור.אינוהגעתםותאריךבאווירוןהגיעוארבעה
נפטר.וכיחודשיםשמונהבןהיה

"ציוןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
בןבהיותו,9/2/49ביוםשםנפטרעתליתהעוליםמביתחורפור"
חודשים.שמונה

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

חרפוד""ציוןלפיההספרדיתקדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.3
בהיותו,9/2/49תשייט,בשבטי'ביוםונקברנפטרעתליתהעוליםמבית

שבמקום.התינוקותבחלקתחודשים,שמונהבן

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרחדפוףויונהיחיאבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כחודשייםוזאתחודשים,שמונהבןבהיותובעתלית,העוליםבבית9/2/49
ארצה.אביועלייתקודםשחלבמועדלארץעלייתולאחרלערך

דוד.שבמחנההתינוקותבחלקתיום,באותולקבורההובאציון

יתרלאורבזיהויוספקאיןציוןשלמשפחתובשםהקלהשיבושלמרות
במסמכים.המצויניםהפרטים
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

ציון.שלת.ז.
.515831-יחיאחרפוף

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר
הוועדהבידי
האבשלת.ז.

העתק:
אין-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

מספר
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אהרוןואמןיהודהבתשושנההנדון:
84/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןמשפחתועלתההתינוקת,שלאחיהאהרון,ציוןמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנההתגוררההמשפחה.1949בשנת
עףהמשפחהאוהלהקשההחורףבשללארץ.הגיעםבעתבהיריוןהייתההאם

דירההמשפחהקיבלהקצרזמןלאחרהשמים.כיפתתחתנולדהושושנה
העין.ראשבמחנהמעמידר
המשפחהלביתבלבן"לבושיםאנשים"הגיעולדירההמעברלאחרשבועיים במקוםשהיהמשפחהקרובהתינוקות.בביתלאשפוזשושנהאתלקחתוביקשו
שבועייםכעבורלקחתה.מבליהלכווהםשושנה,אתלקחתלאבהםהפציר
שחלתה.משוםהתינוקות,לביתשושנהאתולקחושבונוספים

אותהלוהראוחודשובמשךאחותואתלראותביקששושנה,שלאחיהציון,
ניגשהספרלביבדרכואחדבוקרביום.פעמייםהתינוקותביתחלוןדרך
במקוםהאחותאתשאלאותהראהמשלאשושנה.אתלראותוביקשהחוליםלבית
נפטרה.שהיאונענה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

,768כרטיסמסיג',העיןראשמחנהשלכניסהיומןאיתרההוועדה.1
הימיםביןארצהעלואהרוןואמןיחיאיהודהכיעולהממנו

ביוםנולדהשושנהכיצויןבנוסףילדיהם.שלושתעם24-25/4/50
1/7/50.

כרטיסמספרג',מחנההעיןראשמחנהשללידותיומןאיתרההוועדה.2
.1/7/50ביוםנולדהאהרןיחיאיהודהבתשושנהלפיו,768

מסיהסוכנות,מטעםהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
20/11/50ביוםנפטרהיחיאיהודהבתשושנהכיעולהממנו,768כרטיס
חודשים.ארבעהבתבהיותההדסה,החוליםבבית

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4 בבית20/11/50ביוםנפטרההעיןמראשאהרוןיחיאבתשושנהכי
העין.בראשהדסההחולים
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

יחיאבתשושנהלפיותקווה,פתחקדישאחברהרישומיאיתרההוועדה.5
בחלקת,21/11/50תשי״א,בכסלוי״בביוםנקברההעין,מראשאהרן
מסיקברכ״ג,שורהב',ילדות

1.
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הוועדה:מסקנות

נפטרהאהרוןואמןיהודהבתשושנהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודשים.ארבעהבתבהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית20/11/50ביום

קברכ״ג,שורהב',ילדותבחלקת21/11/50ביוםלקבורההובאהשושנה
.1מספר

בהתייחסמופיעהעין,ראששלהפטירותביומןשנרשםכפישושנהשלשמה
הפרטיםיתראךהמשפחה,שםהשמטתתוךיחיאיהודהאביהשלהמלאלשם
זהים.הינם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

אהרון.שושנהשלת.ז.הוועדה
4242266אהרוןיהודההאבשל.
.4242267אהרוןאמןהאםשל.

בידיאין-הרישום
ת.זמספר
ת.זמספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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טווילושמעהסאלםבתרבקההנדון:
85/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהטוויל,סאלםמרשלעדותופיעל
ליד.ביתבמחנההתגוררההמשפחה.1949בשנת

בתבהיותהשבמקום.התינוקותלביתונשלחהלידביתבמחנהנולדהרבקה
התינוקות,בביתרבקהאתראתהשהאםלאחרשעותמספרחודשים,שלושה
ונשלחהקרהמהלבררניסתההמשפחהנפטרה.היאכיהמחנהברמקולמודיעו
האבתשובות.קיבלולאשםגםאךשבמחנה,החוליםלביתהתינוקותמבית
התינוקותמביתגופהכללבחוריכולהוא"כילוונאמרצעקותשםהקים
שלו".היאכאילואותהלקבוריכולוהוא

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

ממנוהפנים,משרדשלתושביםמפקדספרמתוךגיליוןאיתרההוועדה.1
.8/9/49ביוםארצהעלתהטוילשמעההתינוקתשלאמהכיעולה

הפנים,משרדשלתושביםמפקדספרמתוךנוסףגיליוןאיתרההוועדה.2
ביוםארצהעלהטווילמוסהבןסאלםהתינוקתשלאביהכיעולהממנו

8/9/49.

תימןעוליחוליםרשימתובואשפוזעבורלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
.1950מרץמחודשהמאושפזיםלידביתהחוליםבביתהילדיםבמחלקת

יום17במשךאושפזהמוסהסלםבתרבקההתינוקתכיעולהזהמחשבון
החולים.בבית

בתרבקההתינוקתלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
החוליםבבית16/3/50ביוםנפטרהלידביתז',עוליםממחנהסלם

חודש.בתבהיותהליד,ביתלילדים

רעלת.המוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

טווילושמעהסאלםבתרבקההתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.בתבהיותהליד,ביתלילדיםהחוליםבבית16/3/50ביוםנפטרה

אותר.לאקבורתהמקום

הפטירותובפנקסאשפוזעבורלתשלוםבחשבוןשנרשםכפיהתינוקתשלשמה
בתסאלםרבקהשלאביהשלהמלאלשםבהתייחסמופיעהבריאותמשרדשל

זהים.הינםהפרטיםיתראךהמשפחה,שםהשמטתתוךמוטה,
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

טוויל.רבקהשלת.ז.הוועדהבידי
.008476616)ז״ל(טווילסאלםהאב

.008476624)ז"ל(ילטוושמעההאם

העתק:
אין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

שלת.ז.מספר
שלת.ז.מספר
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ואהבוושרהיוסףבתרחלהנדון:
87/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בחאשדרחלנולדההתינוקת,שלאביהוואהב,יוסףמרשלעדותופיעל
במחנההתגוררההמשפחה.1949שנתבסוףמשפחתהעםועלתהשבתימן

העין.ראש
במשךשבמקום.התינוקותלביתחודש,בתשהיתהרחל,הועברהלמחנהבהגיעם למקוםבהגיעההבקריםבאחדביום.פעמיםשלושאמהאותההיניקהשבועיים
החולים.לביתוהועברהברעחשהרחלכילהנמסר

מהאבנלקחהשםהמחנה.למשרדלהגיעההוריםנתבקשורמקולבאמצעותלמחרת
נפטרה.שרחלבהונרשםהעולהתעודת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

ושתיוהבוזהרהסאלםיוסףכירשוםבהעולה,תעודתאיתרההוועדה.1
בתהיתהשרחלבתעודהצויןכן.4/10/49ביוםארצהעלובנותיהם .9/11/49ביוםנפטרהוכישבועיים

לפיו,1846כרטיסמסיהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
גם.4/10/49ביוםארצהעלובנותיהםושתיוהבוזהרהסאלםיוסף לארץ.בהגיעהשבועייםבתהייתהרחלכיצויןלמחנההכניסהביומן

התינוקתשלשמהובודג'אני,החוליםמביתחולהכרטיסאיתרההועדה.3
נוספים.פרטיםללאואהב,רחל

מנהלעבורדג'אניהחוליםביתמאתשנשלחמקורימכתבאיתרההוועדה.4 נובמברבחודששנפטרוילדיםשלרשימהובוהעין,בראשהעוליםבית
9/11/49ביוםנפטרהואהביוסףבתרחלהילדהזורשימהלפי.1949 חודשיים.בתבהיותה

יוסףבתרחללפיויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
,9/11/49תש״י,בחשוןי״זביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהואהב חודשיים.בתבהיותהיפו,הממשלתיהחוליםבבית

ממחנהואהבויוסףבתרחלכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.6 חודשיים.בתבהיותהמרעלתכתוצאהנפטרההעיןראשהעולים

בתרחללפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.7 ביוםונקברהמחולשהכתוצאהנפטרההעיןראשהעוליםממחנהוהביוסף
מסיקבר,9שורה,1חלקהתש"יןבחשוי"ז

7.
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נפטרהואהבוושרהיוסף

שאולקרייתהעלמין

זההשםשהואכזהרה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

רחל.שלת.ז.מספר
.4136339ווהביוסף

.4136340והבושרה

הוועדה:מסקנות

בתרחלהתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
דגיאני.החוליםבבית9/11/49ביום

בבית9/11/49ביוםהיינויום,באותונקברהרחל
.7מסיקבר,9שורה,1בחלקה

האםשםרשוםלמחנההכניסהוביומןהעולהבתעודת
לשרה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר
הוועדהבידי
האבשלת.ז.
האםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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מתנהרחליחיאבןיעקבהנדון:
88/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עםארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאביומתנהיחיאמרשלעדותופיעל
.1949בשנתגדרה(יד)עלבקטרהלהתגוררעברווהםיעקב

החוליםלקופתהאבידיעלונלקחרוחמאבעבועותיעקבסבל1950בשנת
בגדרה.

מספרלאחרבלינסון.החוליםלביתרופאידיעלויעקבהאםהופנומשם נפטר.יעקבלפיהטלפוניתהודעההמשפחהקיבלהאשפוזימי

נקבר.היכןלהםידועולאגופתואתראתהלאהמשפחה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

)מסיבלינסוןהחוליםמביתחולהקבלתאישורנמצאהוועדהבידי.1
14/9/50ביוםאושפזמותנה"יחיאבן"יעקבהתינוקלפיו(,4060/50
וחצי.שנהבןבהיותו17/9/50ביוםונפטר

נולדמותנה""יעקבהתינוקלפיוחולה,גיליוןנמצאהוועדהבידי.2
שנה.בןבהיותולארץהוריועםוהגיעבתימן

כוחות.לאפיסתעדמשילשוליםוסבלמאחר,14/9/50ביוםאושפזיעקב 10:30בשעה17/9/50וביוםהרבההקיאיעקבכיעודנכתבבגיליון
וחצי.שנהבןבהיותונפטר,בבוקר

לפיותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסנמצאהוועדהבידי.3
.1948בשנתנולדמותנה"יחיאבתכ״יעקבנרשםהתינוק

בילינסוןהחוליםבביתנפטריעקבכיהפטירותבפנקסצויןבנוסף
.17/9/50ביום

לפיו(,247/505)מסיגופהנתיחתשלפרוטוקולנמצאהוועדהבידי.4
וחצי,שנהבןבהיותו17/9/50ביוםנפטרמותנה""יעקבהתינוק
גופתו.נותחהיוםובאותו

עצמו.בעדמדברהנתיחהדו״ח

מותנהיחיאבןיעקבלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורמצוי.5
שלשגילופיעלאףשנתיים,בןבהיותונפטרגדרה(יד)עלקטרהמכפר
ודאי.הואשהזיהויהריהנכון,מגילובמעטשונהזהבמסמךיעקב

בחלקת,18/9/50תשי״א,בתשריזיביום,נקבריעקבכיצויןבאישור
סגולה.העלמיןבבית,20מספרקברי״ח,שורהבי,ילדים
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הוועדה:?נות0מ

התינוקכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
בילינסוןהחוליםבבית1.7/9/50ביוםנפטרמתנהורחליחיאבןיעקב

מערכתית.רבמפגיעהכתוצאה

ילדיםחלקתתקווהשבפתחסגולההעלמיןבבית18/9/50ביוםנקבריעקב
.20מסיקברי"ב,שורהבי,

שלהפטירותבפנקסמשפחתוושםיעקבשלמינובציוןהקלהשוניאףעל
שמוכגון:זהבמסמךשנרשמוהנתוניםשארפישעלהריהבריאות,משרד

הואשהזיהויהריפטירתו,ותאריךפטירתומקוםמגוריו,מקוםהפרטי,

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

.4161765יעקבשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:

ודאי.
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה
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יהודה)גניה(ורינהסאלםיוסףגןציוןהנדון:
89/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצהעלתההיאהתינוק!,אםיהודה,רינההגב'שלעדותהפיעל
מאוחרבשלבלאשתוהצטרףבעלההעין.ראשבמחנהושוכנה1949בשנתלבדה
יותר.

הועברציוןבמחנה.ציוןאתהאםילדהלמחנה,המשפחהכניסתלאחרמהזמן באהלידתו,לאחרחודשייםיום.מידילהיניקובאהוהאםהתינוקותלבית
נפטר.בנהכיהאחיותאחתידיעללהנאמראךציון,אתלהיניקהאם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

האם:כיעולהממנוא',העיןראשלמחנהכניסהרישוםאיתרההוועדה.1 ,860מספרוכרטיס53682מספרעולהתעודתנושאתמנצור"יחיא"גניה
אי.העיןראשלמחנהנכנסהביוםובו26/9/49ביוםארצהעלתה

האם:כיעולהממנוהפנים,משרדשלרישוםשאלוןאיתרההוועדה.2 .26/9/49ביוםמתימןלבדהארצהעלתהיחיא"בתיהודה)רינה("גיניה

האב:כיעולהממנוהפנים,משרדשלנוסףרישוםשאלוןאיתרההוועדה.3 .22/11/49ביוםמתימןארצהעלהיהודהסאלםיוסף

בן"ציוןכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.4 החוליםבבית18/11/49ביוםנפטר,860מספרכרטיסנושאסאלס"יוסף
"בןבהיותו,העיןראש

1."

בן"ציוןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 בןבהיותו,18/11/49ביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהסאלם"יוסף

בשלות.וחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

ראשמחנההנהלתמטעם18/11/49מיוםקבורההפנייתאיתרההוועדה.6 "ציוןשלקבורתואתלהסדירבקשהובוהיהודיתהסוכנותוחתימתהעין
"בןסאלס"יוסףבן

שנה".1

סאלם"יוסףבן"ציוןכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7
"בןבהיותוריאותמדלקתכתוצאהנפטרהעין,ראשהעוליםממחנה

1
תקווה.פתחהעלמיןבביתלקבורהוהובאשנה"

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8 "בןבהיותונפטרהעין,ראשהעוליםממחנהסאלם"יוסףבן"ציון
1

בבית18/11/49תש״יבחשוןבכ״ושחלו'ביוםלקבורהוהובאשנה"
.57מספרקברא',שורההילדים,בחלקתתקווהפתחסגולההעלמין
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הוועדה:מסקנות

)גניה(ורינהסאלםיוסףבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותו,18/11/49ביוםבשלותוחוסרריאותמדלקתכתוצאהנפטריהודה,

ימים.חודשכבן
הילדיםבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאציון
.57מספרקבראי,שורה

נפטרכילהניחסבירבשלות,מחוסרכתוצאהנפטרציוןכיבעובדהבהתחשב
השונים.במסמכיםבטעותשנרשםכפישנהולאימיםחודשבןבהיותו

השוניםבמסמכיםמשפחתושםנרשםשלאאףעלציון,שלבזיהויוספקאין
אחרים.נוספיםופרטים860המשפחתיהכרטיסמספרעםבהצלבהוזאת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
יהודה.ציוןשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0304183-0יהודה)גניה(רינההאםשלת.ז.מספר
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)לוי(צנעני)חנה(וחוסןסאלםבתרחלהנדון: 90/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיצנעני,יחיאלמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחהשנה.בתשהיתהרחלעם

המקוםאחותידיעלונלקחהמעייםמדלקתרחלסבלהלמחנההגיעםעם
כירופאלואמרלמרפאההאבכשניגשמכןלאחריומייםהמחנה.למרפאת

נפטרה.ושםצריפיןהחוליםלביתנשלחהבתו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

17/1/50ביוםנפטרהרחלכינרשםהעולהשבתעודתכךעלקובלתהמשפחה .12/1/50ביוםנפטרהכינרשםהרפואיםבמסמכיםואילו

כילהםונמסר)צריפין(הרופאאסףהחוליםלביתהמשפחהפנתה1960בשנת
שלעינייםלמחלקת9/1/50ביוםהועברהאךהחולים,בביתשהתהאכןרחל השומר(.)תל5מספרהחוליםבית

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

היתהרחללפיההמשפחה,שמסרה(51948)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
סרפנדהחוליםבביתנפטרהוכיארצהבהגיעהחודשיםשמונהבת

התגוררההמשפחהכימצויןהעולהבתעודת.17/1/50ביום)צריפין(
שמר.עיןבמחנה

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
השתכנהומשפחתה20/10/49ביוםארצהעלתהלויצנעניאברהםסלםרחל סרפנדהחוליםמביתנשלחההיאכיצויןכןשמר.עיןהעוליםבבית

מדלקתסבלהרחלמאוד.ירודבמצב9/1/50ביוםלאשפוזוהתקבלה לב.מדוםונפטרהודיספפסיהקשהעיניים

סלםרחללפיוהשומר,תלהחוליםביתשלשחרורתעודתהוועדהבידי.3
.12/1/50ביוםונפטרה9/1/50ביוםלאשפוזהתקבלהלויצנעניאברהם

לוילפיותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
כ״גביוםנפטרהשמרעיןהעוליםממחנהצנעניאברהםסאלםבתרחל
שנה.בתבהיותההשומר,תלהחוליםבבית12/1/50תש״יבטבת

לב.דוםהמוות:סיבת

צגעניאברהםסאלםבתרחללוילפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.5
לקבורהוהובאהשנהבתבהיותהלבמדוםנפטרהשמרעיןהעוליםממחנה
.16/1/50ביוםתקווהבפתחהעלמיןבבית
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ילדהכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
בביתנפטרהשמרעיןהעוליםממחנהצנעגיאברהםסלםבתרחללוי

הובאההיאשנה.בתבהיותההשומר()תלליטוינסקיתל5מספרהחולים
קברח',שורהג',ילדיםבחלקת16/1/50תש״יבטבתכ״זביוםלקבורה
.14מספר

הוועדה:מסקנות

)לוי(צנעני)חגה(וחוסןסאלםבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה,בתבהיותההשומר,תלהחוליםבבית12/1/50ביוםלבמדוםנפטרה
ארצה.עלייתהלאחרחודשיםכשלושה

ב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית16/1/50ביוםלקבורההובארחל
.14מספרקברח',שורה

רחל.שלפטירתהמועדלגביכקובעיםהרפואייםלמסמכיםמתייחסתהוועדה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.4107157רחלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בציציווקלרהאליהוגןקי(י)גיעקבהנדון:
91/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיבציציו,יהושעמרשלעדותופיעל במחנהשוכנההמשפחההשנה.בןקי(י)גיעקבעםיחד1948בשנתמבולגריה חנה.פרדסהעולים

המחנהלמרפאתונלקחהקשההחורףבשליעקבהצטנןחודשים14בןבהיותו
ממרפאתיומייםכלהתקשרוהוריובעפולה.העמקהחוליםלביתהופנהומשם
מצבוכילהםונמסריעקבמחליםכיצדלבררמנתעלהחוליםלביתהמחנה
הוטב.

וראההחוליםלביתהגיעהאבהחלים.בנוכילאבנאמרמספרימיםכעבור
נאמרהאבכשהגיעהיוםלמחרתלמחרת.לחזורונתבקשבטובשהרגישיעקבאת
בעפולה.לקבורהוהובאנפטריעקבכילו

ונמסרברישומיםבדקושםבעפולהקדישאלחברהההוריםהגיעומכןלאחר
זה.בשםתינוקלקבורההובאלאכילהם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

יעקב.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

ארצהעלתההמשפחהכיציין,בהלול-מינקובסקיועדתבפניהאבבעדות לוניתנהלאאךבקבורהנכחכיהאבצייןכן.8/12/48ביוםמבולגריה
הקבורה.לפניהגופהאתלזהותהזדמנות

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עפולה,החוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףשלהעתקהוועדהבידי.1 ביוםאושפזא'חנהפרדסהעוליםמביתו"וציבציאליהובן"יעקבלפיו
.22/1/49ביוםונפטר7/1/49

לפיובעפולה,העמקהחוליםביתשלמחלהגיליוןהעתקהוועדהבידי.2 פרדסהעוליםבביתשהתגוררמבולגריהעולהו"וציבציאליהובן"יעקב
חודשים.14בןבהיותו,7/1/49ביוםלאשפוזהתקבלא',חנה

וכיהחוליםלביתהגיעולפניימיםשבעהחולההיהיעקבכיצויןכן
41שלגבוהחוםצדדית,דוריאותומדלקתוהקאותמשילשוליםסבל

.22/1/49יוםשלבלילהונפטרמעלות

מעיים.ודלקתריאותמדלקתכתוצאהנפטריעקבכיצויןכן
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יעקבכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
החוליםבבית22/1/49ביוםנפטרחנהפרדסהעוליםמבית"בצוצו"
שנתיים.בןבהיותועפולה,

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

שמסרה29/7/69מיוםעפולההדתיתהמועצהשלמכתבהוועדהבידי.4
צביבןיעקב"הילדכיצויןקדישאחברהבספרילפיוהמשפחה,
החוליםבביתנפטרחנהפרדסהעוליםמביתמבולגריהעולהו"בציצי

שלהילדיםבחלקת24/1/49תשייטבטבתכ״גביוםלקבורהוהובאבעפולה
הישן.העלמיןבית

הוועדה:מסקנות

נפטרובציציוקלרהאליהובןיעקבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
העמקהחוליםבבית22/1/49ביוםמעייםודלקתריאותמדלקתכתוצאה
חודשים.14כבןבהיותובעפולה,

הישןהעלמיןביתשלהילדיםבחלקת24/1/49ביוםלקבורההובאיעקב
בעפולה.

פישעלהרישובש,יעקבשלאביושלשמוהדתיתהמועצהשלשבמכתבאףעל
הסמוךהקבורהותאריךהפטירהמקוםהמגורים,מקוםהמשפחה,שםעםהזהות
ביעקב.שמדוברספקאיןלו,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.1056514בציציויעקבשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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רפאלובורותחנוכהבןראובןהנדון:
92/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ילדההיא1951בשנתכיעולההתינוק,אםרפאלוב,רותהגב'שלמעדותה
מסלולבמושבעתבאותההתגוררההמשפחהשבע.בארהחוליםבביתתאומים
שבדרום.

בביתשבע.בבארהחוליםלביתונלקחברעראובןחשהלידה,לאחרמהזמן
לביתלקחתווישילדיםמשיתוקסובלראובןכילהורים,נאמרהחולים
שםכץ,פרדסהחוליםלביתראובןעםיחדנסעוההוריםכץ.בפרדסהחולים
התבקשוההוריםטיפול.לשםהחוליםבביתלהישארראובןעלכילהםנאמר
המשפחה.בנייתרשללהדבקהמחששלביקוריםלהגיעלא

בכדיהחוליםלביתמתקשרתהיתהיוםמדיאךראובן,אתמלבקרנמנעההאם
שבועות,שלושהמקץמשתפר.הרפואימצבוכיוהתרשמהגורלועללברר הילד".אתלקחתלבוא"נאנרשםבוהחוליםמביתמכתבהמשפחהקיבלה מרים,בשםאחותבפגישבידיההמכתבאתוהציגההחוליםלביתהאםמשהגיעה
לחתיכותהמכתבאתהאחותקרעההחולים,בביתראובןאתקלטהאשרזו

החולים.בביתלשהותוהראשוןבלילהעודנפטרראובןכילאםואמרה
שלגי.לוועדתנמסרהעדות
ראובן.שלשמועל29/12/68מיוםגיוסצוהתקבלהמשפחהלבית
שאולקרייתהעלמיןביתשלנפטריםבספרשערכהבירורהמשפחה,לדברי
המשפחהשלמאמציהםלמרותאךראובןחובןבשםילדקבורבמקוםכיהעלה

קבר.כלנמצאלאבמקוםוהקברן

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוכץ,פרדסהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.1 החוליםלביתנכנסשבע,מבאר1077חולהמספרנושארפאל""חובן
חודשים.שלושהבןבהיותו28/5/52ביוםונפטר27/5/52ביום
ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

ממנההמשפחה,שמסרהכץפרדסהחוליםבביתשהיהתעודתהוועדהבידי.2
ליוםעד27/5/52מיוםהחוליםבביתשההראובןרפאלובכיעולה

.1077חולהגיליוןמספרצויןכןימים.1הכולסך,28/5/52

המשפחהשמסרה28/5/52מיוםנפטרשלזיהויתעודתהוועדהבידי.3
זובתעודהמופיעהכן.1077גיליוןמספרראובןלרפאלובהמתייחסת
מדים."השולחת"האחותשלחתימתה

"חובןכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.4
תשי״בבסיווןט'ביוםכץבפרדסנפטרשבע,מבאררפאל"

(2/6/52,) חודשים.ארבעהבןבהיותו
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עולהממנוהבריאות,משרדשל32114מספרקבורהרישיוןאיתרההוועדה.5
בןבהיותוילדיםמשיתוקכתוצאהנפטרשבע,מבאררפאל""חובןכי

אביב.בתללקבורהוהובאחודשיםארבעה

שלהגביהאתלקחתמבקשים"הננוידבכתבנרשםהקבורהרישיוןבגב
ההורים".ידיעתבלירפאלחובן

הוועדה:מסקנות

נפטררפאלוב,ורותחנוכהבןראובןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבןבהיותוכץפרדסהחוליםבבית28/5/52ביוםילדיםמשיתוקכתוצאה
חודשים.ארבעה

שאול.קרייתהעלמיןבבית2/6/52ביוםלקבורההובאראובן

הפטירה.מועדלענייןהחוליםביתרישוםעלמסתמכתהוועדה

ראובן.שלבזיהויוספקאין
שבעודבעובדה,נעוצהראובן,שלקברועלמצבההוקמהשלאלכךהסיבה
להיותהיתהאמורהמצבהשלשהקמתההריהממשלה,ידיעלמומנההקבורה

ידה.עלוממומנתהמשפחהשלהמלאהבאחריותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.111218ה'רפאלובראובןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד
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טובולועליזהמשהבןרוניהנדון:
93/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אםטובול,עליזההגב'שלעדותהפיעל
חנה.בפרדסושוכנהוחציהשנהבןרוניעםיחד1948בשנתממרוקו

רוניאתוהעבירוהמחנהנציגיהמשפחהלאוהלהגיעוהעלייה,לאחרמהזמן
באוההוריםיותר.טוביםמחיהלתנאייזכהשםכיבטענההתינוקותלבית
התינוקות.בביתלבקרו

לביתלהעבירווישחולהרוניכילהםנמסרלמקום,בהגיעםהימיםבאחד
דם.מנותלתרוםההוריםנתבקשוהחוליםלביתבהגיעםעפולה.החולים

בעודלכן,קודםימיםעשרהנפטררוניכילסבנאמרמכןלאחרימיםשלושה
בריארוניאתראוהםהפטירהלהודעתקודםימיםשלושהההוריםשלטענת
ושלם.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
גיוס.וצוילדיםלגןלרישוםהזמנהלדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
כיעולהבהלול-מינקובסקי,ועדתמטעםמשטרהחוקרבפניהאבבעדות

סבלרוניכישםבעדותוצייןהאב.18/11/48ביוםארצהעלתההמשפחה עפולה.החוליםבביתאושפזובהגיעולארץבדרכומשילשולים
החקירה:ממצאי

טבול""רנילפיועפולה,החוליםביתשלחוליםקבלתספרהוועדהבידי.1 .7/12/48ביוםונפטר26/11/48ביוםאושפזחנהפרדסהעוליםמבית

ממנועפולה,העמקהחוליםביתשלמחלהתולדותגיליוןהוועדהבידי.2
ביוםלאשפוזהתקבלחנה,פרדסהעוליםמביתטבול""רוניכיעולה

26/11/49.

במצבהילד...לשלשלהתחילשהילדימיםשבוע"זהנכתב,זהבגיליון
הרפואימצבוהיה2/12/48ביוםקשה".ודיסטרופיהמאודירודתזונה

מצבובמשקל".גדולהוירידההקאותשילשולים,מאוד,רע"מצברונישל
נפטר.6/12/48שביוםעדלהידרדרהוסיףרונישל

"טבולכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
החוליםבבית7/12/48ביוםנפטרחנה,פרדסהעוליםמביתרוני"
חודשים.שלושהבןבהיותועפולה,

דיזינטריה.המוות:סיבת
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"הילדכיעולהממנועפולה,קדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4
ביוםנפטרבעפולה",החוליםמביתמחיפהחדשעולהטבול"משהבןרוני
בביתלקבורהוהובאוחציחודשייםבגיל9/12/48תשייטבכסלוז'

הילדים.בחלקתבעפולההישןהעלמין

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרטובולועליזהמשהבןרוניכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שלושהבןבהיותובעפולה,העמקהחוליםבבית6/12/48ביוםמדיזינטריה
ארצה.המשפחהעלייתלאחרשבועותכשלושהוזאתחודשים

הישןהעלמיןביתשלהילדיםבחלקת9/12/48ביוםלקבורההובארוני
עפולה.

רוני.שלפטירתומועדלגביהמחלהתולדותגיליוןעלמסתמכתהוועדה
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.00984439-0טובולרונישלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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הינדיולאהדודבתציונההנדון:
94/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםהינדי,לאהגבישלעדותהפיעל
שמר.בעיןושוכנה1949בשנת

נלקחהלמחנהבחוזרםבחדרה.החוליםבביתבתהאםילדהמכןלאחרחודשיים בהגיעההימיםבאחדיום.יוםאמהאותההיניקהשםהתינוקותלביתציונה
החולים.לביתונלקחהבטובחשהאינהשציונהלהנאמר

בתישלשמותמספרלהונמסרובתה,אושפזהחוליםביתבאיזהביררההאם
ציונה.אתמצאהלאאךחיפשההאםחולים.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

הנדי"ולאהמעודה"דודלפיה(,51361)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
כיצויןכןשמר.עיןהעוליםלביתונשלחו17/10/49ביוםארצהעלו .6/4/50ביוםנולדהציונה

"ציונהכיעולהממנההבריאות,משרדשללידהעלהודעהאיתרההוועדה.2
ברנדייס.היולדותבבית6/4/50ביוםנולדההינדי"ולאהדודבת

)דגיאני(,צהלוןהחוליםביתשלרפואימסמךמתוךהעתקהוועדהבידי.3 בהיותה21/4/50ביוםהתקבלהשמרמעיןמנדה"דודציונה"הינדילפיו
מדלקתכתוצאהגסיסהבמצבהחוליםלביתנשלחהכיצויןיום.14בת .22/4/50ביוםכלומרקבלתה,לאחראחדותשעותונפטרהריאות

דודציונה"הינדילפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
יפוהממשלתיהחוליםבביתונפטרהשמרבעיןהחוליםמביתהובאהמנדה" יום.14בתבהיותה,22/4/50תש״יבאיירהיביוםדגיאני
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בת"ציונהלפיושמר,עיןהעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.5
22/4/50ביוםנפטרה51361עולהתעודתמספרהינדי"ולאהמעודהדוד יום.18בתבהיותהדגיאני",החוליםבבית"מתה

"ציונהכיעולהממנושאול,קרייתחברה.קדישאשלאישורהוועדהבידי.6
תש״יבאיירז'ביוםלקבורההובאהשמרעיןחוליםמביתהינדה"דוד
הנפלים.בחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית
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הוועדה:מסקנות

מביתהובאההינדיולאהדודבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בבית22/4/50ביוםריאותמדלקתונפטרהגסיסהבמצבשמרעיןהחולים
יום.16כבתבהיותהדגיאני,החולים
בחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית24/4/50ביוםלקבורההובאהציונה

הנפלים.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

ציונהשל
148665.

148666.

זהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישום
הינדידודהאבשלת.ז.מספר
הינדילאההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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אבוומריםיוסףבןמרדכיהגרון:
95/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהעלתהמשפחתהכיעולההתינוק,אחות׳בכרזיקליןהגב',שלמעדותה חנה.בפרדסהעוליםבמחנהושוכנה1948בשנהמאלגייר

ימיםמספרחדרה.החוליםבביתמרדכיאתהאםילדהנובמבר,חודשבמהלך
להשגחה.החוליםבביתלהשאירווישחולהמרדכיכילאםנאמרהלידה,לאחר
עברהזובתקופהשבוע.מדילבקרובאהוהאםהחוליםבביתהושארמרדכי

עלייה(.)גבעתבליהיגבשכונתלהתגוררהמשפחה
עפולה.החוליםלביתהועברמרדכיכילאםנמסרמכן,לאחרחודשיםחמישה

נפטר.בנהכילהנאמרשםאךהחוליםלביתנסעההאם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

להצביעהיכולממצאכלבידיהאיןכיקבעהאשרשלגילוועדתנמסרהעדות
מרדכי.שלגורלועל

החקירה:ממצאי

ביוםארצהעלומריםואשתויוסףאבולפיהעולה,תעודתהוועדהבידי.1
.1948ילידמרדכיכיזובתעודהנרשםכן.3/9/48

מרדכילפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםטופסמתוךדףאיתרההוועדה.2
ביוםנולד,957406מספרזהותתעודתנושאאבו,ומריםיוסףשלבנם

ברנדייס.היולדותבבית19/11/48

ב',רח'אביביפו-תלבגיבליההתגוררהמשפחתוכיבטופס,צויןכן
1045.

כיעולהממנובעפולה,"העמק"החוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.3
ביוםהחוליםלביתהובאברנדייסהעוליםמביתחודשייםבן"אבו"
רעהכללי"מצבונרשםהמחלהגיליוןבהמשךדחוף"."כמקרה4/1/49
מאוד".
מצבוהשתפרבהמשךכינרשםהעמקהחוליםביתשלמחלהתולדותבגיליון
שבועות11בתוםהחוליםביתאתעזב24/3וביוםמרדכישלהרפואי
אשפוז.

"אבו"כיעולהממנו"העמק",החוליםביתשלחוםגיליוןהוועדהבידי.4
סבלכיצויןכן.24/3/49ביוםהחוליםמביתשוחררברנדייסמכפר

מלוקמיה.

מרדכי"עבואתלרשוםבקשהובוהפניםמשרךשלרישוםאיתרההוועדה.5
אסמכתאבסיסעלכנפטר957406מסיעלייה,מגבעת1948ילידיוסף"
.15/3/51מיום
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הוועדה:מסקנות

החוליםבביתאושפזאבו,ומריםיוסףבןמרדכיכיעולהלעילהמידעמן
החוליםמביתושוחררהלוקמיהמחלתשלבאבחנה4/1/49ביוםעפולההעמק
.24/3/49ביום

הארכיוניםכלשלמקיפהשסריקההרימרדכי,שלפטירתועובדתלגבי
היכולנוסףממצאכלהעלתהלאהוועדה,לרשותהעומדיםהשוניםוהרישומים

מרדכי.שלגורלועללהצביע

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.0957406אבומרדכישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

168



)פרדי(סולימןומריםיחיאבןעזרההנדון: 96/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאביויחיא,סולימןמרשמסרבכתבתצהירפיעל
שמר.עיןבמחנהוהתגוררה1949בשנתמתימןארצה

חולה.שהואבטענההילדיםלביתעזרהנלקחארצה,הגיעםלאחרקצרזמן לאלבקרוההוריםכשהגיעומכן,לאחרשבועייםיום.מדילבקרובאוהוריו
החוליםלביתנשלחעזרהכילהםנמסרבירור,לאחרבמיטתו.אותומצאו
חנה.פרדס

בשםילדמאושפזלאכילהםנאמרושםחנהפרדסהחוליםלביתנסעוההורים
מספרימיםעזרה.אתומצאוהחדריםביןועברוהאמינולאההוריםזה.

רמב״םהחוליםלביתהועברעזרהכילהםנאמרההורים,משהגיעומכןלאחר לקבורה.והובאנפטרעזרהכילהםנמסרלמקום,ובהגיעם
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

העלמו.עםחודשיםעשרהבןהיהבנוכיהתבררלוועדה,האבשכתבבמכתב
החקירה:ממצאי

לארץ,כניסהרישוםהסוכנותשלקרוביםלחיפושבמחלקהאיתרההוועדה.1
ביניהםילדיהםוארבעתמריםואשתוסלימן"חסן"יחיאכיעולהממנו שמר.בעיןושוכנו12/10/49ביוםארצהעלוהחודש,בן"עזרא"

.64951מספרעולהתעודתצוינהכן

כיעולהממנושמר,עיןמחנהשלפטירה/קבורהיומןהוועדהבידי.2 ביוםארצהעלה,64951מספרעולהתעודתסלימאן",חסןיחיאבן"עזרא
והובאחודשיםשמונהבןבהיותו28/12/49ביוםונפטר12/10/49
בחיפה.לקבורה

עזרהחסן"סלןלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןהוועדהבידי.3
בןבהיותו,11/12/49ביוםנפטרשמר,עיןהעוליםמביתיחיה"בן

חודשים.שמונה

מלריה.המוות:סיבת

בן"עזרהלפיו
בכסלו,כ'

בחלקתיוםבאותו

דודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי ביוםנפטרשמר,עיןהעוליםמביתסאלם"חסןיחיה
לקבורהוהובאחודשיםשלושהבןבהיותו,11/12/49
התינוקות.

.4

שלסבושםכיעולההפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומבדיקה.5
חסן.היהעזרה
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הוועדה:מסקנות

)פרוי(סולימןומריםיחיאבןעזרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותורמב״ם,החוליםבבית11/12/49ביוםממלריהכתוצאהנפטר
ארצה.עלייתולאחרכחודשייםוזאתחודשיםשמונה

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקתיוםבאותולקבורההובאעזרה

וזאתודאיהזיהויעזרה,שלמשפחתושםברישוםהקלהשיבושאףעל
המלאבשמונרשםשםשמר,עיןמחנהשלהפטירה/קבורהיומןעםבהצלבה
לארץ.בכניסתההמשפחהשנרשמהכפיהמשפחהשלהעולהתעודתמספרבציון

הקבורה,ויומןרמב״םהחוליםביתשלהפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה
ביומןהרשוםהתאריךעלולאעזרהשלוגילופטירתומועדקביעתלגבי

באיחורהגיעהפטירהעלהדיווחשכןשמר,עיןמחנהשלהפטירה/קבורה
למחנה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
עזרה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.41075912)פרוי(יחיאסולימןהאב:שלת.ז.מספר
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לונה(2יצחק;(1-ילדיםשגיהנדון:
סיביליהורחלאלברטבני

97/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקות,אםסיביליה,רחלהגב'שלעדותהפיעל ולאחריהודהאורבמעברתתחילהשוכנההמשפחה.1950שנתבמהלךמתורכיה
סקיה.במעברתלהתגוררעברהמכן

נולדיצחקסבא.בכפרמאירהחוליםבבית26/3/54ביוםבןילדההאם
מאחראביבתלויצ״ולמוסדוהועברנמוךבמשקללהיריוןהשמיניבחודש חודשים.כשלושהבאינקובטורלשהותעליווהיה

למקום,כשהגיעה,מכןלאחרחודשיםשלושהיום.מידילבקרובאההאם
ששררוהקשיםהתנאיםבשלנוספיםחודשיםלמספריצחקאתלהשאירשוכנעה
חלה,יצחקכילהנמסרנוספת,פעםלבקרוכשבאהמה,זמןכעבורבביתה.
לקבורה.והובאנפטר

יצחק.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

יצחק.שלשמועל•גיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים

זמןכעבורביפו.דגיאניהחוליםבביתבתהמשפחהאםילדה,20/6/58ביום
הטיפול.להמשךנשארה)בתה(לונהואילוהחוליםמביתהאםהשתחררהמה, נפטרה.כילהנאמרלונה,אתלבקרהאםמשבאההלידה,לאחרשבועיים

לונה.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים
שלגי.לוועדתנמסרהעדות
יצחק:לגבי-החקירהממצאי

אברהםבן"יצחקלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
בכפרהיולדותבבית24/3/52תשי״בבאדרכ״זביוםנולד,סילביה'ורחל
סבא.

אי.סקיהבמעברתהתגוררהמשפחתו
המופנה1/4/52מיוםסבאבכפרהילדיםמביתמכתבאיתרההוועדה.2 סיביליה.)הפג(התינוקאתלטפולכםלקבל"נאנרשם:ובולויצ״ו

לכלכלההמלצהישכןגרם".1670הנוכחימשקלוגרם1800במשקלנולד
זקוק.הואלה

זהים.פרטיםמופיעיםסבאבכפרהיולדותמביתלידהפרטיבטופס

2/4/52מיום)סקיה(יהודהאורהסעדמלשכתמכתבאיתרההוועדה.3
עללשלםמתחייבתהסעדלשכתלפיואביב,תלויצ״ולמוסדהמופנה
מיוםהחלא'סקיהממעבדתסביליהיצחקהתינוקשלהטיפולהוצאות
3/4/52.
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ורחלאברהםבן"יצחקלפיוויצ״ו,מוסדשלתיקאיתרההוועדה.4
ידיעללאשפוזהופנההוא.24/3/52ביוםנולדא'מסקיהסיביליה"

.13/6/52ביוםונפטרפגהיותובשל3/4/52ביוםוהתקבלהסעדלשכת

פעמים.כשמונהלבקרובאוהוריוכיצויןכן

מוסדמנהלתמאשרתובו2/6/52מיוםויצ״ושלמכתבאיתרההוועדה.5
במקום.סיביליהיצחקשלהמצאותואתויצ״ו

הסעדלשכתאלהמופנה13/6/52מיוםויצ״ושלמכתבאיתרההוועדה.6
במצבסביליהיצחק)פג("התינוקלפיואי(,סלויה)מעברתיהודהבאור
להורים".מידלהודיענאאנוש

יצחקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
אםבמוסד13/6/52ביוםנפטר24/3/52ילידא'מסקיהסיביליה

אביב.בתלוילד

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הסעד,לשכתאלהמופנה15/6/52מיוםויצ״ושלמכתבאיתרההוועדה.8
התגברלאפגובהיותוריאותמדלקתסבלא'מסקיהסיביליהיצחקלפיו
פתאומי.באופןשישיביוםונפטרהמחלהעל

באםלטיפוללמוסדיהודהבאורהסעדלשכתביןהתכתבותאיתרההוועדה.9
יצחק.שלהנקודותופנקסהמזוןכרטיסבענייןבויצ״ווילד

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.10
תשי״בבסיווןכ'ביוםנפטר1952ילידסיביליח"אברהםבן"יצחק
שאול.קרייתהעלמיןביתשלהילדיםבחלקתלקבורההובאביוםובו

יצחק:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרסיביליהורחלאלברטבןיצחקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבןבהיותו,13/6/52ביוםריאותמדלקתכתוצאה

שאול.קרייתהעלמיןביתשלהילדיםבחלקתביוםבולקבורההובאיצחק

מקבילים.שמותהםואברהםאלברטהשמות

לונה:לגבי-החקירהממצאי

כיעולהממנויפו,דגיאניהיולדותביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.1
למחלקתהתקבלה,222צריףא'סקיהממעברתרחל""סיביליההאם:

".23/6ה"ביוםושוחררה"12/6"ביוםיולדות

המשפחה,שמסרהיפוצהלוןהחוליםביתשללידהאישורהוועדהבידי.2
בתמוזב'ביוםנולדהורחל,אלברטסיביליהבתלונהכיעולהממנו

.20/6/58תשי״ח

בתלונהכיעולהממנותושבים,מרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.3
יפו.הממשלתיהחוליםבבית20/6/58ביוםנולדהסיביליח,ורחלאלבדט
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ערלהממנואביב,תלוילדאםויצ״ולמוסדקבלהיומןאיתרההוועדה.4 ,222צריףאיסקיהממעברתורחלאברהםבתסויליה""תינוקתכי
ביוםונפטרה20/6/58ביוםשעותשבעבןכ״פג"למוסדהתקבלה
למוסד.כניסתהלאחרשעות40וכ-יומייםבתבהיותה,22/6/58

תלוילדאםויצ״ומוסדשלפג"להעברתלוואי"טופסאיתרההוועדה.5 א'סקיהממעברתסויליה"ורחל"אברהםשלבתםכיעולהממנואביב, ".05:15"בשעהצהלוןהחוליםבבית"20/6"ביוםכפגנולדה,222צריף
אחתמהןילדותשלושנולדובהםקודמיםהיריונותשנילאםכיצויןכן

בחיים.נשארה

תלויצ״וובילדבאםלטיפולהמוסדשלרפואיגיליוןאיתרההוועדה.6 ביוםנפטרה,20/6/58ילידת)בת(""סוליהכיעולהממנואביב,
באופן"נפטרהגיליוןעלנרשםכןק״ג.1.120במשקל21/6/58
פתאומי".

אביב,תלובילדבאםלטיפולהמוסדשלפטירההודעתאיתרההוועדה.7
בשעה22/6/58ביוםנפטרהפגים,ממחלקתבת""סויליהכיעולהממנה

£114:30.

ממנהויצ״ו,וילדאםמוסדשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.8 סקיהממעבדת5539012זהותמספראברהםבת"סויליה"התינוקתכיעולה אםבמוסד22/6/58ביוםונפטרה20/6/58ביוםנולדה,222צריףאי ויצ״ו.וילד
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

כיעולהממנואביב,תלהפניםמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.9
זהותמספרנושאת222צריףאיסקיהממעברתסיביליהאלברטבתלוגה

תשי״חבתמוזד'ביוםונפטרה20/6/1958ביוםנולדה,5539012
22/6/1958.

הדסההחוליםביתשלהפתולוגיהמכוןשלאבחנהגיליוןאיתרההוועדה.10
,22/6/58ביוםנפטרהסויליה"של"פגהכיעולהממנואביב,תל מעייםמדלקתסבלהכןבשלות.מחוסרכתוצאהיומיים,בתבהיותה

במוח.ובצקתחמורה

לונה:לגבי-הוועדהמסקנות
נולדהסיביליה,ורחלאלברטבתלונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

אביב,בתלוילדאםויצ״ובמוסד22/6/58ביוםבשלותמחוסרונפטרהכפג יומיים.בתבהיותה
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד(
ועדהחבר

שופטוקובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,:קב שופטת)דימ'קובל,
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי
העתק:
סיביליה.יצחקשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.5539012סיביליהלונהשלת.ז.מספר

.4434401סיביליהאלברטהאבשלת.ז.מספר

.4434402סיביליהרחלהאםשלת.ז.מספר
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ביטוןוזהבהיצחקבן)עזרא(עזרהנדון:
98/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ממרוקוארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותעמוס,רבקהגבישלעדותהפיעל
אתא.קרייתבמעברתושוכנה1952בשנת

שבעהבןבהיותורמב״ם.החוליםבביתבןהאםילדהחודשיםשלושהכעבור בחיפהכרמלהחוליםלביתאותולקחהואמומהקאות)עזרא(עזרסבלחודשים
הלילה.למשךהושארשם

נפטר)עזרא(עזרכילהםנמסרהחוליםלביתההוריםמשחזרוהיוםלמחרת לאאךהעלמיןלביתניגשוההוריםבחיפה.העלמיןבביתלקבורהיובאוכי
הקבר.חלקתאתמצאו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

בןעזרלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףהוועדהבידי.1 אתאבכפרהתגוררהומשפחתובחיפה15/3/53ביוםנולדביטוןיצחק
.320א'מעברה

יצחקעזרלפיורוטשילד,החוליםביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.2
בהיותו29/7/53ביוםלאשפוזהתקבל320צריףמעברהאתאמכפרביטון

.20/8/53ביוםוהשתחררחודשיםוחציארבעהבן

אתאמכפרביטוןיצחקעזרכיעולהממנהפטירה,הודעתאיתרההוועדה.3
תשי״דבתשריי'ביוםונפטר18/2/53ביוםנולד,320צריףמעברה

חודשים.שבעהבןבהיותורוטשילד,החוליםבבית19/9/53
פנימי.וזיהוםבריאותפגיעההמוות:סיבת

לפיו(,867)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
ביוםרוטשילדהחוליםבביתנפטר320מעברהאתאמכפריצחקעזרביטון

חודשים.שבעהבןבהיותו,19/9/53

פנימי.וזיהוםבריאותפגיעההמוות:סיבת
ממנורמב״ם,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.5

ונותחהרוטשילדהחוליםמביתהובאהביטוןעזרהשלגופתוכיעולה
חודשים.שישהבןבהיותו"20/9"ביוםרמב״םהחוליםבבית

ביטוןלפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.6
בהיותודוד,מחנהשלהילדיםבחלקת20/9/53ביוםלקבורההובאעזר
.867/53מספרקבורהרישיוןצויןכןחודשים.שבעהבן
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הוועדה:מסקנות

נפטרביטוןוזהבהיצחקבן)עזרא(עזרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שישהבןבהיותורוטשילד,החוליםבבית19/9/53ביום

התושבים.במרשםהרישוםפיעלהולדתותאריךאתמקבלתהוועדה

דוד.מחנהשלהילדיםבחלקת20/9/53ביוםלקבורההובא)עזרא(עזר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.5183890ביטוןעזרשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יהודהוחביבהיהודהבןסלםהנדון:
100/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההילד,אבייהודה,סלםיהודהמרשלעדותופיעל
שמר.עיןהעוליםבמחנהושוכנההששבןסלםעםיחד1949בשנתמתימן

האוזןמאחורינפיחותומכאביםיהודהסבלהעלייהלאחרחודשיםכשלושה
נאמרושםהמחנהלמשרדהאבהלךלמחרתיוםשמר.עיןהחוליםלביתונלקח

נפטר.סלםכיאריכאיצחקמרהמחנהמנהלידיעללו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
סלם.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים

החקירה:ממצאי

ינוארחודשעבוררמב״םהחוליםביתשללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.1
יהודה"סלםיהודה,"סלםכיעולהממנוהבריאות,למשרדשהוגש1950
ביוםהחוליםלביתנכנסכיצויןכן.1949שנתבמהלךארצהעלה

אחד.אשפוזיוםבתום12/1/50ביוםונפטר11/1/50

מזיהום.כתוצאההלםהמוות:סיבת

ממנוחיפה,המבייםהממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןאיתרההוועדה.2
51988מספרעולהתעודתמספרנושאיהודה"סלםיהודה"סלםכיעולה ונפטר11/1/50ביזםהחוליםלביתהתקבלא',שמרעיןהעוליםמבית שנים.ששבןבהיותו,12/1/50ביום

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 12/1/50ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתיהודה"סלםיהודה"סלם שנים.ששבןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית
מזיהום.כתוצאההלםהמוות:סיבת

"סלםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
הממשלתיהחוליםבבית12/1/50תש״יבטבתכ״גביוםנפטריהודה"
שנים.ששבןבהיותוחיפה,
מזיהום.כתוצאההלםהמוות:סיבת

סלםכיעולהממנושמרעיןמחנהשלפטירותרישוםיומןאיתרההוועדה.5
ארצהעלה51988מספרעולהתעודתמספרנושאיהודהסלםיהודהבן כןחיפה".ב״ממשלתילקבורהוהובא15/1/50ביוםנפטר"20/10"ביום חביבה.אמושםכיצוין
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כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
והובאשניםששבןבהיותו15/1/50בטבתכ״וביוםנפטריהודהסלם

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבביתביוםבולקבורה

חיפה,הספרדיתהעדהשלקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.7
שניםששבןבהיותו15/1/50ביוםנפטריהודהסלםכיעולהממנו
התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבביתלקבורהוהובא

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרסלםוחביבהיהודהבןסלםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית12/1/50ביוםמזיהוםשנגרםמהלם

לארץ.העלייהלאחרכחודשייםשנים,שש

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית15/1/50ביוםלקבורההובאסלם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדה■חברועדהחברתהוועדהיו״ר
העתק:
.4150076יהודהסלםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גרופיוגזלסאלםכתציונההנדון:
101/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיגרופי,עובדיהמרשלעדותופיעל עיןבמחנהשוכנההמשפחהיום.בתשהיתהציונהעםיחד1950בשנתמתימן
י.גשמר

במשךאמהאותההיניקהשםהתינוקות,לביתציונהנלקחהלמחנהבהגיעם
בתוםציונה.אתלבקריכלהלאוהאםשלגירדינוארבחודששבועיים.

בביתואושפזהחלתהציונהכילאםנאמרהתינוקותלביתבהגיעהזותקופה
השומר.תלהחולים

אךנוספים,חוליםבבתיביררוואףהשומרתלהחוליםלביתהגיעוההורים
בגורלה.עלהמהלהםנודעלא

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
מסמךקיבלולבקשתםציונה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים
כךעלקובלתהמשפחה.3/12/49ביוםנפטרהציונהלפיוהפניםממשרד
נולדה.בטרםנפטרהציונהזהרישוםפישעל

החקירה:ממצאי

מספרעולהלתעודתהמתייחסרישוםובולמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.1
ביוםילדיהםששתעםארצהעלוגידופי"וגזלמעודה"סלםלפיו,71577
בהגיעה.יום""בתהיתהציונהכיצויןכן.2/1/50

עלהגרופי"מעודה"סאלםהאבלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.2/1/50ביוםמשפחתועםארצה

המשפחהשמסרההירקסלימןדודשםעלנוספתעולהתעודתהוועדהבידי.3
.2/1/50ביוםארצההירקדודעלהלפיה,71586מספרהואשר

מעודהסלםשלהחורגבנוהינוהירקגי.שמרעיןבמחנהשוכנההמשפחה נרשםלמחנההכניסהביומןגםשלו.העולהבתעודתגםצויןוכךגרופי
הירק".סולימןדודחורג:"בןגרופימעודהסאלםשלשמובצד

סלם"ציונהלפיוהשומר,תלהחוליםביתשלגיליוןהוועדהבידי.4 היאשבועיים.בתבהיותה26/1/50ביוםאושפזהג'שמרמעיןגרופי"
ושינוייםנוזליםעםמוגדל,טחולנתגלהכןשילשולים,בגללהתקבלה

החמישיביוםנפטרהוהיאהועיללאאנטיביוטיטיפולהריאות.בשתי
לאשפוזה.

נפטרהציונהכיונמצאהמוותשלאחרנתיחהלהנעשתהכיצויןכן
מעיים.ודלקתריאותמדלקתכתוצאה
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בתציונה"גרופילפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
התש״יבשבטי״בביוםנפטרהג'שמרעיןהעוליםממחנהמעודה"סאלם

יום.14בתבהיותההשומר(,)תל5מספרהחוליםבבית30/1/50
ריאות.ודלקתלבדוםהמוות:סיבת

ממחנהמעודה"סאלםבתציונה"גרופילפיוקבורהרישיוןהוועדהבידי.6
והובאהריאותמדלקתיום14בתבהיותהנפטרהג'שמרעיןהעולים
תש"י.בשבטי"דביוםתקווהבפתחלקבורה

"הילדהכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהאישוראיתרההוועדה.7
בהיותהנפטרהג'שמרעין■העוליםממחנהמעודה"סאלםבתציונהגרופי

ילדותבחלקת1/2/50תש״יבשבטי״דביוםלקבורהוהובאהיום14בת
.5מספרקברי"ג,שורהב',

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרהגרופיוגזלסאלםבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
השומר(,)תל5מספרהחוליםבבית30/1/50ביוםמעייםודלקתריאות לארץ.עלייתהלאחרחודשוזאתימים,כחודשבתבהיותה

סגולההעלמיןבבית1/2/50תש״יבשבטי״דביוםלקבורההובאהציונה
.5מספרקברי"ג,שורהבי,ילדותבחלקת

פטירתהמועדלגביהקובעכמסמךהמקוריהמחלהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
ציונה.שלהמוותוסיבת
בועצמו.מהמסמךגםפניהעלהעולהרישומיתטעותנפלההרישוםבתמצית ארצה.המשפחהעלתהאכןבומועד1950ינוארכחודשהעלייהתאריךצוין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.04147149-1ציונהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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קוממיוזהרהחייםבןיוסיהנדון:
102/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אביקוממי,חייםמרשלעדותופיעל
שמר.בעיןושוכנה1949שנתבמהלך

ימיםשלושהכעבורבחדרה.היולדותבביתבןאשתוילדהעלייתםלאחרחודש
אותוהיניקההאםהתינוקות.לביתנלקחיוסיבנהואילולמחנההאםחזרה
יומיים.במשך
יוסיאתמצאהולאהתינוקותלביתהאםהגיעהלהיוולדוהחמישיביום

שלאמשוםבחיפה,חוליםלביתנשלחהואכילהנאמרבירורלאחרבמקום.
נפטר.כילמשפחהנמסרמכןלאחרשבועבטוב.חש

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

זהרהבן"יוסףלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.1 תש״י,בניסןז'ביוםנפטרשמרעיןהעוליםממחנהקומיני"סלםחיים
חודש.בןבהיותויפו,ליולדותהממשלתיהחוליםבבית,25/3/50

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

שלגופתוכיעולהממנוהמות,שלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.2 החוליםבבית26/3/50ביוםנותחהסלם"חייםזכריהבן"קומיני יום.30בןבהיותודגיאני
סלם"חייםזהרהבןיוסף"קומנילפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.3

והובאחודש,בןבהיותוריאות,מדלקתנפטרשמרעיןהעוליםממחנה
אביב.בתללקבורה

"יוסףכיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.4
דג'אניהחוליםבביתנפטרשמרעיןהעוליםממחנהקומני"סלםחייםבר

תש״י.בניסןחיביוםלקבורהוהובאחודשבןבהיותו

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרקוממיוזהרהחייםבןיוסיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בןבהיותו)דגיאני(,יפוליולדותהחוליםבבית25/3/50ביוםריאות
חודש.

חלקתציוןללאשאולקרייתהעלמיןבבית26/3/50ביוםלקבורההובאיוסי
קבר.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

יוסי.שלזהותתעודת
041087305חייםקוממי
.041087313שרהקוממי

הוועדהבידיאין-
האבשלת.ז.מספר
האםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

182



שכאב)זהרה(ושרהסלימןבתרחלהנדון:
103/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותיצחקי,בתיהשלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה23/11/49ביום

נלקחההלידהלאחרשמר.עיןבמחנהבתהאםילדהינוארחודשבתחילת יום.מדילהיניקהבאההאםבמחנה.התינוקותלביתרחלהתינוקת
החוליםלביתלקחתהוישחולהרחלכילאםנמסרימיםחודשבתבהיותה
רמב״ם.

נפטרה.רחלכילמשפחהנמסרמהזמןלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

סולימןלפיההמשפחה,שמסרה(57430)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ושוכנו23/11/49ביוםארצהעלובנותיהםושתישבאבוזהרהאהרון
בי.שמרעיןבמחנה

הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.2 התקבלהא'שמרעיןהעוליםממחנהשאבב"אהרוןסלימןבת"רחללפיו
.6/1/50ביוםונפטרהיום15בתבהיותה5/1/50ביוםלאשפוז

מספרהרופא()אסףצריפיןהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
עיןהעוליםממחנהשאבם"סולימןבת"רחלכיעולהממנו,1295חולה
נשלחהרחליום.15בתבהיותה5/1/50ביוםלאשפוזהתקבלהא'שמר
בדלקתלקתהוכןהתייבשותשלוסמניםבמשקלירידהשילשולים,בגלל .6/1/50ביוםונפטרההריאותבשתיריאות

בת"רחלכיעולהממנואשפוז,עבורלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.4 למחרת.ונפטרה5/1/50ביוםאושפזהשאבן"אהרוןסלימן

סולימןבת"רחללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסיהוועדהבידי.5
הממשלתיהחוליםבבית6/1/50ביוםנפטרהא'שמרעיןהעוליםממחנה יום.15בתבהיותהצריפין,
ריאות.דלקתהמוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

נפטרהשבאב)זהרה(ושרהסלימןבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.15בתבהיותהצריפין,החוליםבבית6/1/50ביוםריאותמדלקת

לארץ.המשפחהעלייתלאחרימיםכחודשלאמהנולדהרחל

רחל.שלבזיהויהספקאין

אותר.לאקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
רחל.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

4159701שבאבסלימןהאבשלת.ז.מספר
.4159702שבאבזהרההאםשלת.ז.מספר
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אסבטוחנהמוסאבןמתנההנדון:
104/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיאסבט,דודמרשלעדותופיעל
במחנהשוכנההמשפחהשנים.חמשכבןבהיותומתנהעםיחד1949בשלהי שמר.עין

להםנאמרמהזמןולאחרהמחנהלמרפאתמתנהנלקחהגיעםלאחרימיםשבוע נפטר.מתנהכי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

חסריו״דו״חמתנהשלשמועלטלוויזיהאגרתלתשלוםהודעהקיבלההמשפחה
בצפון".הכפריבמגזרערכה
החקירה:ממצאי

סלחוחנה"מוסאכיעולהממנה,55786מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
שמר.עיןהעוליםבביתושוכנו9/11/49ביוםארצהעלואסבת"

כןכמוארצה.עלייתובעתחמשבןהיה"מתנה"זובתעודהרישוםפיעל
".28/11/49בחיפה"נפטרנרשם

מיוםשמרעיןהעוליםמחנהמרפאתשלהפניהמכתבהוועדהבידי.2
לאשפזבקשהובוילדיםמחלקתהממשלתיהחוליםביתבעבור22/11/49

החמש.בןאסבת"סלחמוסאבן"מתנהאת

עולהממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3 ביוםהחוליםלביתנכנסשמרעיןהעוליםמביתסלח"מוסאבן"מתנהכי
שנים.חמשבןבהיותו,22/11/49

היההעורמאוד...רעתזונהבמצבלמחלקה"נכנסמתנהכיצויןכן
נפטרוהואבריאות"מוגלתיים...ופגיעהפצעיםשלגדולבמספרמכוסה .25/11/49ביום

הריאותשתישלריאותמדלקתכתוצאהנפטרכינמצאהגופהבניתוח
ובטחול.

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןהוועדהבידי.4
בבית25/11/49ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתסלח"מוסאבן"מתנה
שנים.חמשבןבהיותוחיפה,רמב״םהחולים
ריאות.ודלקתמלריההמוות:סיבת

כיעולהממנושמר,עיןמחנהשלפטירה/קבורה
"55786-7"עולהתעודתמספרנושאאסבת"וחנה

בחיפה.לקבורהוהובא

יומןהאיתוהוועדה
סלחמוסאבת"מתנה
"24/11"ביוםנפטר

.5
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"מתנהכיעולהממנהחיפה,קדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.6

25/11/49ביוםלקבורהוהובאשניםחמשבןבהיותונפטרסלח"מופהבן
התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטראסבטוחנהמוסאבןמתנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״םהחוליםבבית25/11/49ביוםבטחולמלריהוטפיליריאותמדלקת
חיפה.

הילדים.בחלקתבחיפההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאמתנה

פטירתומועדלגביכקובעיםחיפהרמב״םהחוליםביתבמסמכירואההוועדה
מתנה.של

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.4146654אסבטמתנהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אשריוסעדהדודבת)נדרה(אורההנדון:
105/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותמחפוד,שרהגבישלעדותהפיעל
-העין.ראשבמחנהושוכנה1949בשנת

אביב.בתלהקריההחוליםבביתבתהאםילדהמכן,לאחרשבועותשלושה
אותההיניקהשםשבמחנה,התינוקותלבית)נדרה(אורהנלקחההלידהלאחר
אורהכילונאמרלבקרההאבבבואהימיםבאחדביום.פעמיםכשלושאמה

נפטרה.החודשיםתשעתבת)נדרה(

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

כיעולה.בהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפני2/3/67מיוםהאבמעדות
בי.העיןראשבמחנהושוכנה6/10/49ביוםארצהעלתההמשפחה

בתלהקריההחוליםבביתבתסעדהאשתוילדהמכןלאחרשבועותשלושה
שםהתינוקותלבית)נדרה(אורההתינוקתנלקחהלמחנהשחזרולאחראביב.

לבית)נדרה(אורההועברהזהבשלבחודשים.ארבעהבמשךאמהאותההיניקה
המשפחה.לאוהליותרהסמוךהתינוקות

האמינולאההוריםנפטרה;)נדרה(אורהכילהוריםהודיעומכןלאחרחודש
בעדותו.האבמסרבדבר",טיפלנו"לאחוליםוהיומאחראך

אורהכיהמחנהמנהללהםהבטיח7/5/50ביוםהמחנהאתהמשפחהכשעזבה
עקבותיה.נעלמומאזאךיותר,מאוחרבשלבאליהםתישלח)נדרה(

החדירה:ממצאי

יוסף"דודלפיההמשפחהשמסרה(64064)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ועברו6/10/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתסעדה"ואשתועשרי

העין.ראשהעוליםבביתלהתגורר

.75מספרכרטיסהעולהבתעודתנרשםכן

המתייחסרישוםובוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
עשרייוסף"דודלפיו,64064מספרעולהותעודת75מספרלכרטיס
?נולדה"נדרהכיצויןכןילדיהם.ארבעתעםארצהעלוסעדה"ואשתו

.21/2/50ביוםונפטרה"20/1/50

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלילודהיומןאיתרההועדה.3
עשרייוסףדוד"נדרהלפיו,64064מספרעולהותעודת75מספרלכרטיס
ביוםנעשההרישוםכיצויןכןחודשים".4"לפנינולדהסעדה"

18/1/50.

מיוםב'מחנההעיןראשהתינוקותמביתהפניהמכתבאיתרההוועדה.4
אצלנונמצאתאשרידודבת"נדרהלפיוהחולים,ביתעבור3/2/50
2.940במשקלהיא3/2/50ובתאריך2.900במשקלבאה1/12/49מתאריך
משלשלת...".מקיאהאוכלתאינההילדה
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רישוםובוהעיןראשהדסההחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.5
ביוםנפטרההחודשייםבתדוד"נדחהלפיו״בשרי75כרטיסלהמתייחס

"17/2."
ילידתאשרי"דודבת"נדרהכיצויןלתיקהמצורףרפואימעקבבגיליון

.11:00בשעה16/2/50ביוםונפטרה3/2/50ביוםאושפזה24/10/49

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
ביוםנפטרהעשרי"וסעדהיוסףדוד"גדרהלפיו.75מספרכרטיסל

חודשים.ארבעהבתבהיותה,17/2/50

בת"גדרהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
תש״יבשבטל'ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהעשרי"דוד

17/2/50,
חודשיים.בתבהיותה

ודיסטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

17/2/50מיוםהעיןראשהעוליםמחנהמאתלקבורההפניהאיתרההוועדה.8
.75מספרלכרטיסהמתיחסרישוםובותקווה,פתחקדישאחברהעבור חודשייםבתבהיותההעיןבראשנפטרהעשרי"דודבת"נדרהלפיו

היהודית.הסוכנותחשבוןעליהיוהקבורהשהוצאותומבקשים

"נדרהכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.9
והובאהחודשייםבתבהיותהנפטרההעין,ראשממחנהעשרי"דודבת

קברי״ג,שורהב',ילדותבחלקת19/2/50תש״יבאדרב'ביוםלקבורה
.17מספר

הוועדה:מסקנות

נפטרהאשרי,וסעדהדודבת)נדרה(אורהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
,16/2/50ביוםודיסטרופיהריאותמדלקתכתוצאה

ראשהדסההחוליםבבית חודשים.ארבעהכבתבהיותההעין,

י״ג,שורהב',ילדותבחלקת19/2/50ביוםלקבורההובאה)נדרה(אורה
.17מספרקבר

שלפטירתהמועדלגביהמקוריהרפואימעקבגיליוןעלמסתמכתהוועדה
)נדרה(.אורה
העולה,בתעודתכברשנרשם75מספרכרטיסאורה.שלבזיהויהספקאין השונים.ברישומיםאותהליווה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
)נדרה(.אורהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4136219עשרידודהאב:שלת.ז.מספר

.4136220עשריסעדההאם:שלת.ז.מספר
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נהרי)נדרה(ואורהדודבן)ציון(חייםהנדון:
106/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםנהרי,אורההגב'שלעדותהפיעל
העין.ראשבמחנהושוכנה1949בשנת

המשפחהבאוהל)ציון(חייםאתהאםילדהלמחנה,הכניסהלאחרשבועיים
ביפו.החוליםלביתבאמבולנסהועברוושניהםשבמחנה
וחייםהעיןראשלמחנהבנה)ציון(וחייםהאםהוחזרוימים,ארבעהכעבור
ולאהאםחלתהלמחנה,החזרהלאחרקצרזמןהתינוקות.לביתהועבר)ציון( ארבעהבמשךיום,מידיהאבאותוביקרכןועל)ציון(חייםאתלבקריכלה חודשים.וחצי

אחותידיעללונאמר)ציון(,חייםאתלבקרהאבמשהגיעהימים,באחד גופתאתשםמצאלאאךמתיםלחדרהופנההאבנפטר.כיהתינוקותבית בנו.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

נהרייחיאדודכיעולהממנה,55079מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ונשלחוילדיהםשניעם1/11/49ביוםארצהעלונדרה,ואשתו
ב'.העיןראשלמחנה

יחיאדודכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
,1495מספרוכרטיס55079מספרעולהתעודתהנושאיםנהריונדרה .1/11/49ביוםהעיןראשלמחנהנכנסו

ביתלרופא3/1/50מיוםב'העיןראשמחנהמרופאמכתבהוועדהבידי.3
מספרחודשייםבןיחיאגהרידודבןציון"הילדכיהמאשרהחולים בבקשהטוקסיקוסיס...עםהתינוקותלביתהיוםנתקבל,1495סידורי
לטיפול".הזההילדאתלקבל

החוליםביתלרופאהעיןראשממחנה3/1/50מיוםהפניההוועדהבידי.4
חודשייםבןיחיא"נהרידודבן"ציוןאתלטיפוללקבלבקשהובה

.1495סידורימספרזובהפניהצויןכןמרעלת.הסובלעתליתממחנה

המתיחסהעיןראשהדסההחוליםביתשלמחלהמהלךגליוןהוועדהבידי.5 3/1/50ביוםהחוליםלביתהתקבלכיצוין,ובונהרי"דודבןל״ציון
חודשיים.בןבהיותווהקאות,רעלתשלבאבחנה
טוב".כללי"...מצבנרשם:6/1/50ביום טובות".יציאותטוב,אוכלבמשקל..."ירידהנרשם:8/1/50ביום במצבנראהבהתייבשות"...עדייןהאנגלית:בשפהנרשם:10/1/50ביום למרות...ודיספפסיה"הקאותהאנגלית:בשפהנרשם16/1/50ביוםטוקסי...״. וחנק".מזוןשאיפתבגללהנראהככלנפטר,ניסיונות...הילד
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המתיחסהעיןראשהדסההחוליםביתשלסופיגיליוןהוועדהבידי.6
במצבנתקבלהנ״ל"הילדנרשם:בוחי",2"בןנהרידודבןלציון

הגיבולאהשלשוליםחום...גרם,3100שמשקלודיסטרופיילדרעלת...
וחנק"....שלסימניםעםונפטרורעהלךהילדלטפול...

המוות.שלאחרנתיחהבוצעהכיזהבגיליוןצויןכן

עולהממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמעקבגיליוןהוועדהבידי.7
נפטר,1495מספרכרטיסנושאב'ממחנהיחיא"נחרידודבן"ציוןכי

חודשיים.בןבהיותו,17/1/49ביום

"ציוןכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.8
הדסההחוליםבביתנפטר,1495מספרכרטיסנושאיחיא"נחרידודבן

חודשיים.בןבהיותו,19/1/50ביום

בן"ציוןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.9
בהיותו19/1/50ביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהיחיא"נחרידוד
חודשיים.בן

ריאות.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

עולהממנוהבריאות,משרדשל03453מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.10
מדלקתכתוצאהנפטרהעין,ראשממעברתיחיא"נהרידודבן"ציוןכי

תקווה.בפתחלקבורהוהובאחודשייםבןבהיותוריאות

"הילדכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.11
בשבטאיביוםלקבורההובאחודשיים,בןיחיא"נהדידודבןציון
קברי״ב,שורההילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית19/1/50תש״י
.5מספר

הוועדה:מסקנות

)נדרה(ואורהדודבן)ציון(חייםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית16-17/1/50ה-בלילריאותודלקתמרעלתכתוצאהנפטרנהרי,
חודשיים.בןבהיותוהעין,ראשהדסה

תקווהפתחסגולההעלמיןבבית19/1/50ביוםלקבורההובא)ציון(חיים
.5מספרקברב',שורההילדיםבחלקת

החוליםביתשלהמעקבגיליוןועלהרפואיהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
)ציון(.חייםשלפטירתומועדלגביכקובעהעין,ראשהדסה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
נהרי.)ציון(חייםשלת.ז.הוועדהבידיאין

.04152710-2)נדרה(אורהנהריהאםשלת.ז.מספר

190



עמיאלוטובהיצחקבןדודהנדון:
107/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותושי,מריםגברתשלעדותהפיעל
בירושלים.התגוררההמשפחהדוד.עםיחד20/3/50ביוםמפרס

זיוהחוליםלביתונלקחגבוה,חוםדודקיבלהעלייהלאחרכשבועיים
בהגיעההימיםבאחדיום.יוםלבקרובאההאםבירושלים.הנביאיםברחוב
נפטר.דודכילהנמסרהחוליםלבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

עלקבורהתאריכינרשמושקיבלוהקבורהשבהזמנתכךעלקובלתהמשפחה שנפטר.לפניכחודשנקברשדודעולהשמהםהעבריהלוחפי

בנם.קבראתמצאולאאןבאדר,שיחיקדישאבחברהבדקובנוסף

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

יצחק"דודלפיוהעלייה,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.20/3/50ביוםמשפחתועםארצהעלהבמקור()כךעמיל"

בן"דודלפיהםזיו,החוליםמביתויציאהכניסהרישומיהוועדהבידי.2 .29/3/50ביוםונפטרילדיםלמחלקתנכנסיצחק"

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
בניסןי״אביוםנפטרירושליםעמיאלביתידעלממחנייםיצחקבןדוד

וחודשיים.שנהבןהדסה,'בהיותוהחוליםבבית,29/3/50תש״י,
הגיעעמיאל"יצחקדוד"הילדלפיהקבורה,הזמנתהוועדהבידי.4

עמיאל,יוסףאברהםדודובביתוהתגורר20/3/50ביוםארצהמאיספהן
הלוויהתש״י.בניסןי״אביוםונפטרעמיאלביתידעלב'ממחניים

י"אנוסףעבריתאריךנרשםכןתש"י.בניסןי"בביוםלמחרתהיתה
מספרקבר,11שורהט״ובחלקהלקבורההובאדוד.29/3/50תש״י,באדר

באדר.שיחיהעלמיןבבית,3

באדרי״אבטעותנרשםהלועזיהתאריךבצדהקבורההזמנתטופסבתחתית הטופס.בראששרשוםכפיבניסןי״אבמקוםתש״י,

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרעמיאלוטובהיצחקבןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וחודשייםשנהבןבהיותוהדסההחוליםבביתתש״י,בניסןי״א,29/3/50

לארץ.עלייתולאחרימיםתשעהוזאת

,11שורהט״ו,בחלקהבאדרשיחיהעלמיןבביתלמחרתלקבורההובאדוד
.3מספרקבר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

.4255197דודשל

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

העתק:
זהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)חוטר(חטאןוסעידהיוסףבתגזלהנדון: 108/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אביחוטר,יוסףמרשלעדותופיעל
עיןבמחנהשוכנההמשפחהוחצי.שנהבתשהיתהגזלעםיחד1949בשנת
שמר.

להעבירההציעההמחנהואחותמוגלתיפצעלגזלהיהבואםלאחרמהזמן
כשהגיעומכןלאחרשבועמשפחתה.אותהביקרהשםשבמחנההתינוקותלבית

חנה.פרדסהחוליםלביתהועברהגזלכילהםנמסרהתינוקותלביתההורים

גזלכילונמסריומייםלאחרבשניתובבואוהחוליםבביתלבקרהבאהאב
נפטרה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

יוסףבת"גזללפיורמב״ם,החוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.1
לביתבכניסתהוחצי.שנהבתבהיותה29/11/49ביוםאושפזהתאותר"
סבלהוכןהכרהללאהיתההיאמאוד,ירודהיההתזונתימצבההחולים שעות.מספראחריונפטרהריאותודלקתקשהצהבתמהתייבשות,

ושחפת.מצהבתכתוצאהנפטרהגזלכינמצאהמוותשלאחרבבדיקה

"מזלכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
בהיותה29/11/49ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתתאוחר"יוסףבת
וחצי.שנהבת

ו״מלריה?".תזונהתתהתייבשות,ריאות,דלקתהמוות:סיבת
לפיו,143/1020/49מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 בהיותה,29/11/49ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתיוסף"בת"מזל

וחצי.שנהבת
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

המתייחסרישוםובוחיפההספרדיתקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.4
הובאהיוסף"בת"מזלכיעולהממנו,1020/49מספרקבורהלרישיון
דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת30/11/49ביוםלקבורה
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הוועדה:מסקנות

נפטרה)חוטר(חטאןוסעידהיוסףבתגזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית29/11/49ביוםוצהבתריאותמדלקת
וחצי.
דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת30/11/49ביוםלקבורההובאהגזל

ביתשלהפטירותביומןכימזל'שנרשמהאףעלגזלשלבזיהויהספקאין
רמב״ם.החולים

לתאותר.מחוטרהואאףשובשמשפחתהשם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
)מזל(.גזלשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4153526חסאןיוסףהאבשלת.ז.מספר

.4153527חסאןסעידההאםשלת.ז.מספר

194



אברהםקציעהוקדיהיוסףבןטובהנדון:
109/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלהחורגאחיואברהם,ניסיםמרשלעדותופיעל
התגוררההמשפחהימים.השמונהבןטובעםיחד16/9/49ביוםמתימןארצה
פרדסיה.לידבבית

ובנואשתוואילופרדסיההחוליםלביתונלקחהאבחלהלמחנה,הגיעםעם
)שלום(האבאחיכשהגיעמכןלאחרמהזמןהאב.אחיעםבמחנהנשארוטוב

לאחרתינוקות.בביתהיההבןואילואחיואשתאתמצאלאהאוכל,מחדר אףוהואהחוליםלביתנשלחהקציעה-אחיואשתכיהאבלאחינאמרבירור,
קציעה.-אחיואשתאתמצאלאמכן,לאחרימיםשלושהאותה.ביקר

האבובנו.אשתואתמצאלאהחולים,מביתהאבמשחזרמכן,לאחרשבוע
עקבותיהם.נעלמומאזאךחולים,בתיבמספרחיפש

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

חדלטובלפיוהפנים,ממשרדמסמךולבקשתה,לדבריההמשפחה,קיבלהלימים
.1960-1משנתהחלהמדינהתושבלהיות

החקירה:ממצאי

אברהם"יהודה"יוסףלפיה,54481מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
לידביתהעוליםבביתוהתגוררו16/9/49ביוםארצהעלוקדיהואשתו
א'.
כינרשםקריהלגביואילוארצהבהגיעושבועבןהיהטובכיצויןכן

נעלמו".וטוב"קריהנרשםהתעודהבתחתיתנפטרה.

אברהםוקדיהיוסףבןטובלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
ביוםמתימןארצהועלה1949בשנתנולדפרדסיה,העוליםמבית

16/9/49.

שם"בלי"תינוקלפיו)פרדסיה(,לידביתמחנהשלכרטיסהוועדהבידי.3
שבוע)?("."בןבהיותו"29/9"ביוםנפטרזי",מ״בית
בשלות.חוסרהמוות:סיבת

בלי"ילדכיעולהממנוליד,ביתמחנהשלטיפולפנקסהוועדהבידי.4
ביוםנכנסשם"

מרעלת.כתוצאה29/9/49ביוםונפטר18/9/49,
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הוועדה:מסקגות

קציעהוקדיהיוסףבןטובכיסבירותשלבמידהעולהלעילהמידעמן
בשלותמחוסרכתוצאהלידבביתהילדיםבביתשםללאכילדנפטראברהם,
ארצה.עלייתולאחרכשבועייםוזאת,29/9/49ביוםורעלת

טוב.שללגורלובאשרנוסףמידעהוועדהבידיאין

עלהוועדהמבססתלידביתממחנהשם"ללא"הילדלביןטובביןהקשראת
הםבאשרהוריוללאאשפוזוועובדתלמחנהכניסתומועדטוב,שלגילו
עת.אותהמאושפזיםהיועצמם

מבוגרים.אנשיםבהיעלמותדנהאינההוועדהלאם,באשר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.03062305-2אברהםטובשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חבגיותמגיהיחיאבןציוןהנדון:
110/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצההאםעלתההתינוק,אםחבני,תמניהשלעדותהפיעל
עתלית.במחנהושוכנוהשבועבןציוןעםיחד1949

יום.מידילהיניקובאהוהאםתינוקותלביתציוןנלקחלמחנה,הגיעםעם
תינוקותעםילקח,ציוןכילאם,הרפואיהצוותהודיעמכןלאחרשבוע

היום.למחרתיוחזרוכיחיסוןקבלתלשםלירושליםנוספים,
בכפרלהתגוררהאםעברהמכן,לאחרמהוזמןהיוםלמחרתהוחזרלאציון
ציוןלפיההודעההאםקיבלהוחצי,חודשייםכעבורבעלה.משפחתאצלשלם

עלההודעהאתוקיבלארצהבעלההגיעמכן,לאחרחודשיםשלושהנפטר.
בנו.פטירת
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

ציון.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
החקירה:ממצאי

ארצהעלתהחבאני""תמנייהלפיההאם,שלעולהתעודתהוועדהבידי.1 במחנהושוכנהימיםשבועבןבהיותוציוןבנהעםיחד7/2/49ביום
עתלית.

עלהחבני"יצחק"יחיאהאב:לפיהנוספת,עולהתעודתהוועדהבידי.2
.15/3/49ביוםארצה

עולהממנוחולים,ביקורהחוליםביתשלרישוםתמציתהוועדהבידי.3 ונפטר17/2/49ביוםלאשפוזהתקבלהתינוקות,מביתזכריה""ציוןכי
שבועות.שלושהבןבהיותו,18/2/49ביוםמרעלתכתוצאה

זכריה""ציוןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
ביקורהחוליםבבית18/2/49ביוםנפטרירושלים,התינוקותמבית

יום.21בןבהיותוחולים,
רעלת.המוות:סיבת

"זכריהלפיוירושלים","קהלתישאיקדחברהשלאישורהוועדהבידי.5
תשייטבשבטכ״אביוםלקבורהוהובאיום21בןבהיותונפטרציון"

"9מספרקברה',שורה"ואו.חלקהבאדרשיחיהעלמיןבבית20/2/49

במקור(.נכתב)כך
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הוועדה:מסקנות

ממחנההובאהכניותמניהיחיאבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בבית18/2/49ביוםמרעלתכתוצאהונפטרבירושליםהתינוקותלביתעתלית
הגיעולאחריום12כ-וזאתיום21בןבהיותוחולים,ביקורהחולים
ארצה.

"ואובחלקהבאדרשיחיהעלמיןבבית20/2/49ביוםלקבורההובאציון
".9מספרקברה',שורה

זכריהשכןבזכריהנרשםאביוששםאףעלציון,שלבזיהויוספקאין
מקבילים.שמותהינםויחיא

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

.00736542-2חבנייחיאהאבשלת.ז.מספר

00821440-5חבניתמניההאםשלת.ז.מספר
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צבריונעמיסעידבתרומיההנדון:
111/95מספרתיק

התלונה:פרטי

חאשדבמחנההמשפחהשהתההתינוקת,אביצברי,סעידמרשלעדותופיעל
ארצה.העלייהטרםשבתימן

במקום.החוליםלביתונלקחהברעוחציהשנתייםבתרומיהחשה1949בשנת
טובה.היתהבריאותהכיוהתרשםיומייםבמשךרומיהאתלבקרבאהאב

נפטרה.כילמשפחהנמסראשפוזהלאחרימיםחמישה

ארצההמשפחהעלתהדומיה,שלפטירתהעלההודעהמןימיםחמישהכעבור
ליד.ביתבמחנהושוכנה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

ממנההגיוינט,ידיעלשנערכההאשדממחנהנפטריםרשימתהועדהבידי
(1949)אוגוסט-ספטמברתשייטאלולבחודשנפטרהסעיד""דומיהכיעולה

הוועדה:מסקנות

ונעמיסעידבתרומיהכיסבירות,שלגבוההברמהעולה,לעילהמידעמן
בתבהיותהשבתימן,חאשדבמחנה1949אלולחודשבמהלךנפטרהצברי,

שנתיים.

אותר.לארומיהשלקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
צברי.רומיהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.3064436צבריסעידהאבשלת.ז.מספר

3064437צבריזהריההאםשלת.ז.מספר
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מלמד)מועלם(ושולמיתשלוםבןיוסףהנדון:
112/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמומועלם,שולמיתגבישלעדותהפיעל
.1943בשנת

חלה.חודשיםוארבעהשנהכןובהיותוהחגים,אחרי1947בשנתנולדיוסף
אושפז.שםאביבתלהדסההחוליםלביתאתוונסעהאמבולנסהזמינההאם

אתראתהלאהאםונקבר.נפטרשהואלהנמסרלבקרוהאםכשהגיעלמחרת
נחלתהעלמיןשבביתהקברלחלקתהחוליםביתמטעםנלקחהאךבנה,גופת
יצחק.

יוסף.שלשמועלגיוסצוהאםקיבלהלימים,
תושבלהיותשחדלכמיהפניםמשרדשלבמסמכיםיוסףנרשם1963בשנת

המדינה.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

(506333)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדמספרגיליוןאיתרההוועדה.1 נולדרחובות,משערים)מלמד("מעלםושלומיתשלוםבן"יוסףלפיו
סוכות.בחג1947בשנת

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2 .3/10/47ביוםנולדרחובות,משעריםמלמד"ושולמיתשלוםבן"יוסף

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
החוליםבבית18/12/48ביוםנפטרמרחובותמלמד""יוסףהתינוק

המוח,קרוםדלקתהמוותסיבת.3/4ו-שנהבןבהיותואביב,בתל ריאות.ודלקתדיפטריה

התינוקלפיויצחק,נחלתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
קבר,1שורהאי-י״ב,באזורתשייט,בכסלוכ'ביוםנקברמלמדיוסף
.39מספר

הוועדה:מסקנות

הבריאות,משרדשלהפטירותבפנקסיוסףשלגילובציוןהקלהשוניאףעל
מועלםושולמיתשלוםבןיוסףהתינוקכילעילהמידעמןבוודאותעולה ספקואיןתל-אביב,הדסההחוליםבבית18/12/48ביוםנפטר3/10/47יליד בזיהויו.
אזוריצחקנחלתהעלמיןבבית,22/12/48תשייט,בכסלוכ'ביוםנקבריוסף .39מספרקבר,1שורהאי-י״ב,

מועלםהינויוסףשלמשפחתושםכיעולההפנים,משרדשלרישומיםמתוך
)מלמד(.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

זשופט)דימקדמי,יעקב

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה(
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.005063334מלמדיוסףשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד



קטועושושנהיחיאבן)טוביה(ששוןהנהון:
113/95מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאביולחמי,זכריהמרשלעדותופיעל
בי.שמרעיןבמחנהושוכנה,1949בשנת

וכןללחמימקטועהמשפחהשםאתשינה1952בשנתכיבעדותומסרלחמימר
תיקןבעדותובנו.כשםששוןבשםלוועדהבמכתבונקבטעותמתוךכימסר
המילה.בבריתטוביההשםניתןלבנוכיואמרעצמו

לביתהמשפחהמאוהלבארץ,שנולדטוביה,נלקחחודשיםשלושהבןבהיותו
וראוהתינוקותבביתלבקרובאוההוריםבי.העיןראששבמחנההתינוקות

לביתם.ההוריםחזרוכךואחראותוהיניקההאםבלול.אותו

דרךהסתכלהאבלהיכנס.הורשהלאאךלבקרו,האבהלךימיםשלושהלאחר
צידו.עלהפוךהיהבו,לשכבנהגבווהלולטוביהאתראהלאאךחלון,
ונפטר.בלילהבכהבנוכיאחותלומסרההאב,שעשהבירורלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ויחיא"שמעהלפיההמשפחה,שמסרה51669מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
.18/10/49ביוםארצהעלוובתםבמקור()כךקתוע"דוד

תעודתמסיא',שמרעיןמחנהשלפטירה/קבורהיומןאיתרההוועדה.2
כיצויןכן.18/10/49ביוםארצהעלתהמשפחתולפיו,51669עולה
שנייםבןבהיותושמרבעין3/6/50ביוםנפטרקתועדודיחיאשםבלי
שבועות.וחצי

"יחיאכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרא'מחנהשמרעיןהעוליםמביתבמקור()כךקתוע"דוד

יום.22בןבהיותושמר,בעיןהחוליםבבית3/6/50
דיסטרופיה.המוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרקטועושושנהיחיאבןטוביהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מחודש.פחותבןבהיותושמר,בעיןהחוליםבבית3/6/50

קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

תוךהתינוקנרשםהקבורהוביומןהבריאותמשרדשלהפטירותשבפנקסלמרות
מקוםהמשפחה,שםאביו,שםפיעלנעשהשהזיהויהריהפרטי,שמוהשמטת

העולה.תעודתומספרהפטירהתאריךהמגורים
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

^ב£יי£-
אלוף)מיל'(

ועדה
מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
קטוע.)טוביה(ששוןשלת.ז.הוועדהבידיאין

.041531716קטועיחיאהאבשלת.ז.מספר

.041531724קטועשושנההאםשלת.ז.מספר
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שערוצביהניסיםבתצדקההנדון:
115/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוקת,אחימשורר,שמואלמרשלמעדותו
שוכנההמשפחהלערך.השנתייםבתצדקהעםיחד1949שנתבמהלךמתימן
העין.ראשבמחנה

למסורהתבקשהוהמשפחההאםחלתההעין,ראשלמחנההכניסהלאחרקצרזמן
בביתבתואתלבקרהאבהלךהיוםלמחרתהילדים.בביתלטיפולצדקהאת

במקום.אותהמצאלאאךהילדים,

כעבוררקצדקהאתלחפשהתפנתהוהמשפחההאםנפטרהמכןלאחרמספרימים
שםאביבבתלכלשהולמשרדהמחנהמנהלידיעלהופנההאבחודשים.מספר
לירושליםמשםהופנהאךלחיפה,נסעהאבבחיפה.נמצאתבתוכילונאמר

משחזראביב.בתלבתואתולחפשלשובעליוכילונאמרלירושליםוכשהגיע
נפטרה.בתוכילונאמראביבלתל

קבר.חלקתאוגופהראהלאהאב

.26/10/49ביוםנפטרהצדקהכישקבעהשלגילוועדתנמסרהעדות

הערות:

כיעולהממנההפנים,משרדשלרישוםתמציתהמשפחהקיבלהלבקשתה,.1
.00/12/64ביוםנפטרה0-41369265זהותמסינסים"צדקה"שאק

,21/12/95מיוםתקווהפתחקדישאמחברהאישורהמשפחהקיבלהלבקשתה,.2 התמותה.בספרמופיעאינוצדקהשערהשםלפיו

החקירה:ממצאי

"שארכיעולהממנוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
"בתבהיותה4/10/49ביוםארצהעלתהניסים"צדקה

כייצוין".1
הגיע"השאלוןנרשםבומקורו,מהידועשאיןפתקהוצמדזהלשאלון
נפטר".בציוןמהאגף

וצביהנסיםכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ביוםארצהעלו1820מסיוכרטיס63748מסיעולהתעודתנושאישער

ובסמוךמחוקכשהואזהביומןמופיעהשנהבתצדקהשלשמה.4/10/49
".26/10/49נפטרה"צדקהנרשםלו

"נסיםכיעולהממנוא',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
ארצהעלו,1820מסיוכרטיס63748מסיעולהתעודתנושאיוצביה"חסן לשמהבסמוךהשנה.בתצדקהובהםילדיהםחמשתעםיחד4/10/49ביום
".155תיק"נפטרהפקידרשםצדקהשל

כיעולהממנוא',העיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
נפטרה,155תיקומספר1820מסיכרטיסנושאתשער"חסןגסים"צדקה שנה.בתבהיותה26/10/49ביום
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26/10/49מיוםהעיןראשמחנההנהלתשללקבורההפניהאיתרההוועדה.5
שאער"חסן"צדקהשלקבורתהאתלהסדירבקשהובהנמעןציוןללא

כרטיסמסיזובהפניהמצויניםכןשנה.בתבהיותהשנפטרהא'ממחנה
בזמני"."לאההערהההפניהבצדמופיעהכןכמו,155מסיותיק1820

המפקחתשהיתהמיגולדפרבאהובההגב'שערכהרשימההוועדהבידי.6
חסןניסיםבת"צדקההיאזוברשימה64מספרילדים.אשפוזעלהארצית

.1820מסיכרטיסנושאתשער"

1/22"נעדרתהיאכיזוברשימהצויןעוד
שי".6"בתהיאוכיחי"

הוועדה:מסקנות

שערוצביהנסיםבתצדקהכיסבירותשלנמוכהברמהעולהלעילהמידעמן
.26/10/49ביוםנפטרה

שלברשימתהשניםששכבתצדקהשללרישומההסברכלהוועדהבידיאין
גולדפרב.אהובההגב'

הדו״חבמסגרתתינתןמקיפהשהתייחסותהריהפניםמשרדרישומילגבי
הוועדה.שלהמסכם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודימי(
ועדהחבר

שופטת)דקובל,דליה(
ועדהחברת

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

.0413926-5צדקהשערשלת.ז.מסי

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לויומריםזכריהבןעובדיההנדון:
116/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההילד,שלאביולוי,זכריהמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהוהתגוררהעובדיה,עםיחד1949ספטמברבחודשמתימן

נלקחברע,הארבעבןעובדיהחשארצה,עלייתםלאחרחודשיםכשלושה
אלהתלווההאבבצריפין.החוליםבביתלאשפוזהופנהומשםלמרפאה עובדיהכילונמסרהמחרתביוםשובלבקרוכשהגיעלביתו.וחזרעובדיה
נפטר.

מהמקום.סולקהואאךעובדיה,שלגופתואתלראותביקשהאב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

לפיו,484כרטיסמספרהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1 כיוצויןלארץבהגיעוחמשבןהיהלוי"ומריםעואדיחיאבן"עואד
נפטר.

"עודכיעולהממנוהשומר,תלהחוליםמביתחולהגיליוןהוועדהבידי.2
בןבהיותו,4/11/49ביוםהחוליםבביתאושפזהעיןמראשלוי"יחיא

שנים.שש

העוליםמביתלוי"יחיא"עודלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.3
השומר(,)תל5מספרהחוליםבבית5/11/49ביוםנפטרהעיןראש שנים.ששבןבהיותו

במוח.ובצקתברונכיטהמוות:סיבת

לפיוהשומר(,)תל5מספרהחוליםמביתשחרורתעודתאיתרההוועדה.4 ונפטר4/11/49ביוםאושפזהעיןראשהעוליםממחנהלוי"יחיא"עוד
.7/11/49ביוםנחתםהטופסביום.בו

וברונכיט.במוחבצקתהמוות:סיבת
"עואדכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5

תש״יבחשוןי״גביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנהלוי"יחיא
שנים.ששבןבהיותוהשומר(,)תל5מספרהחוליםבבית5/11/49

במוח.בצקתהמוות:סיבת

המתייחסרישוםובוא'העיןראשמחנהשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
בהיותו,8/11/49ביוםנפטרללי"יחיא"עואדלפיו,484מספרלכרטיס

שנים.ששבן

ראשהעוליםממחנהלוי"יחיא"עואדלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7 בפתח8/11/49ביוםלקבורהוהובאשניםששבןבהיותונפטרהעין
תקווה.
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כי,עולהממנותקווהפתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
שניםששבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהלוי"יחיא"עואד
ב',שורהילדיםבחלקת,8/11/49תש״י,בחשוןט״זביוםלקבורהוהובא
.47מספרקבר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרלויומריםזכריהבןעובדיהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כחודשייםוזאתשנים,ששכבןבהיותוהשומר,תלהחוליםבבית4/11/49

ארצה.המשפחהעלייתלאחר

שורהילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית8/11/49ביוםלקבורההובאעובדיה
.47מספרקברב',

,8/11/49ביוםנפטרעובדיהכינרשםהעיןראשמחנהשלהפטירותבפנקס
ביוםרקעובדיהשלמותועלהדיווחבקבלתנעוצהזהלרישוםהסיבה

7/11/49.

ביוםנפטרעובדיהכיהקובעתהמקוריתהפטירההודעתעלמסתמכתהוועדה
5/11/49.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
עובדיה.'שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.3060645לויזכריההאבשלת.ז.מספר
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חתוכהוזהרהסאלםבתמריםהנדון:
117/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההילדה,שלאחיהחתוכה,יחיאמרשלעדותופיעל
התגוררההמשפחהשנים.ארבעכבתבהיותהמריםעםיחד1949בשנתמתימן
העין.ראשבמחנה
עלבאוהליםפתעביקורתגשוםביוםנעשתהבמחנהשבועייםשלשהותלאחר התינוקות.לביתהועברהבטובהרגישהשלאמריםרפואי.צוותידי
ביתחלוןדרךאותהוראהלהיכנסהורשהלאלבקרההאבכשהגיעבערב

שיחזורלומסרהאחותבידה.לוונופפהבכתהאותובראותההתינוקות.
והובאהנפטרהשמריםלוונמסרילדיםכלראהלאלמחרתבהגיעולמחרת.
לקבורה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1•
"זהרה"ואשתוחתוכה""סלםלפיו,53675מספרעולהותעודת851מספר

בתהייתהמריםכיצויןכן.26/9/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעת
ילדים4בת"משפחהרשוםבסמוך".27/10/49"ב-ונפטרהשניםשמונה

ילדים".3עםמשפחה27מ-
לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראששלפטירותיומןאיתרההוועדה.2

בצריפין,27/10/49ביוםנפטרהחתוכה"סאלם"מריםלפיו,851מספר
".20"בתבהיותה

"מריםלפיותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
העין,ראשבמחנה27/10/49ביוםנפטרההעיןמראשחתוכה"סאלם

וחצי.שנתייםבתבהיותה
לב.דוםהמוות:סיבת

מדיםכיעולהממנו,העיןראששלנוסףפטירותיומןאיתרההוועדה.4
וחצי.שנתייםבתבהיותה28/10/49ביוםנפטרהחתוכהסאלם

רישוםובוהעיןראשהעוליםמביתלקבורההפניהכרטיסאיתרההוועדה.5
מיוםתקווהפתחקדישאחברהעבור851מספרלכרטיסהמתייחס
ממחנהחתוכהסאלםמריםשלקבורתהאתלסדרבקשהובו,27/10/49 חתוקה".סאלם"סעדהנוסףשםצויןלשמהמתחתהעין.ראשהעולים

"מריםהילדהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.6
וחצישנתייםבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנהחתוקה"סאלם

קברא',שורהילדותבחלקת28/10/49תש״י,בחשוןה'ביוםונקברה
.34מספר

209



הוועדה:מסקנות

וזהרהסאלםבתמריםהילדהכיבוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
העין.ראשבמחנה27/10/49ביוםנפטרהחתוקה,
.34מספרקברא',שורהילדותבחלקת28/10/49ביוםלקבורההובאהמרים

ופנקסדלעיל(4)סעיףהעיןראששלנוסףפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה
מרים.שלפטירתהומקוםגילהקביעתלגביהבריאותמשרדשלהפטירות

המשפחה.בצערמשתתפתהועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

סאלם.מריםשלת.ז.
.3064024-7חתוכהזהרה

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

הוועדהבידיאין-ישום
האםשלת.ז.מספר

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
הלעדכון-הפניםמשרד
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כהן)נעמה(ונעמייוסףבןיוסףהנדון:
118/95מספרתי?

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחכהן,אהרוןמרשלעדותופיעל
בי.שמרעיןבמחנהושוכנה13/12/49ביום
לאחרוכחודשהאבמותלאחרהמשפחה.אבינפטרארצהעלייתםלפניקצרזמן אביושםאתקיבלהתינוקשמר.עיןבמחנהיוסףנולדלארץהמשפחהעליית

המשפחה.לראשהפכהגאסידודבדרהחממהגביהאםחמותעתבאותהשנפטר.

אמו.אותוהיניקהשםהתינוקותלביתיוסףהועברהלידהלאחר

כילהונאמרכךעלמחתההאםאחר.תינוקלהנמסרבהגיעההימיםבאחד
נפטר.יוסףכיבמחנההודיעובערביוםבאותונפטר.יוסף

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

המשפחהבאוהלנולדיוסףבנהכימסעודנעמההאםמסרהוב״מבפניבעדותה נלקחמסרה,מכןלאחרשבועייםארצה.עלייתםלאחרכחודשייםשמרבעין חיפה.החוליםלביתיוסף

דודבדרההגב'אתלמשפחהמוכרשאינוילדחיפשנוספיםשבועייםכעבור
שלהמתיםלחדרניגשההאםמת.יוסףכילהומסרהאם,שלחמותה-גאסי

זיהתה.לאשאותהגופהלההראושםהמחנה

החקירה:ממצאי

גסידודבדרההאםחמותכיעולהממנועלייה,אישורהוועדהבידי.1
.13/12/49ביוםארצהעלתה

אברהם"נעמהיוסףשלאמולפיונוסף,עלייהאישורהוועדהבידי.2
שניעם13/12/49ביוםארצהעלתהנישואיה(מלפנימשפחתה)שםשונם"
ילדיה.

עולהממנויעקב,בארהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.3 ונפטר7/3/50ביוםלאשפוזהתקבלב'שמרמעיןדוד"ברכה"יוסףכי ימים.18בן20/3/50ביום
כללית.וחולשהריאותדלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרכהן)נעמה(ונעמייוסףבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן יום.18בןבהיותויעקבבארהחוליםבבית20/3/50ביום
וב״מ.חוקריבפניהאםעדותפיעללידתולמועדמתאיםהפטירהבעתגילו

אותר.לאקבורתומקום

דוד"בדרהחמותהשםעלנרשםיוסףבנהכיוב״מבפניבעדותהציינההאם
גאסי".
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד(
ועדהחבר

שופטת)דימקובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

יוסף.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישום
204025י/דכהן)נעמה(נעמיהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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גריידיודומיהסלםבתגיוהרההנדון:
119/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ג'והרהנולדההתינוקת,שלאחיהגריידי,גבריאלמרשלעדותופיעל
ראשבמחנההתגוררההמשפחה.1949בשנתלארץמשפחתהעםועלתהבתימן
העין.
אתלקחתלאבוהציעוהמשפחהלאוהלנשיםשתיהגיעולארץעלייתםביום האם.שלהקשהמצבהובשלהקשההחורףבשל"הדסה",התינוקותלביתגיוהרה

הגיעהימיםארבעהלאחרהתינוקות.בביתלבקרההגיעהוהמשפחההסכיםהאב
לביתוהועברהחלתההיאכילהנמסרג'והרה.אתלא.מצאהולמקוםהאם

לבררהמשיכולכןהחולים,לביתלנסועיכלולאההוריםברמלה.החולים
והרה.גיתחזורמתיהתינוקותבבית

מספרחודשיםרמב״ם.החוליםלביתהועברהוהרהשגילהםנאמרחודשלאחר
נפטרה.שהיאוייתכןבתםמצויההיכןידועשלאלהםנמסרמכןלאחר

ראש"בהדסה"נמצאתוהרהגישלשגופתהשייתכןלהםנמסרבירוריםלאחר
מהיודעתלאהמשפחהומאזבתה,גופתאתמצאהלאאךבדקה,האםהעין.
בגורלה.עלה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

(,2306כרטיס)מסיביהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה
ביוםארצהעלוילדיהםושלושתגריידיורומיהחסןסאלםכיעולהממנו

ארצה.עלייתהבעתחודשייםבתהייתהגוהארהכיצויןכן.23/12/49

.1

לפיו(,2306כרטיס)מסיהעיןראשמחנהשלפטירהיומןאיתרההוועדה.2
בהיותה28/12/49ביוםנפטרהגריידיודומיהחסןסאלםזהרההתינוקת

חודשיים.בת

התינוקתלפיוהעין,ראשמחנהשלנוסףפטירותיומןאיתרההוועדה.3
בביתונקברהחודשים,ארבעהבתבהיותהנפטרהידיגריחסןסאלםזהרה

תקווה.בפתחהעלמין

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
נפטרההעין,ראשהעוליםממחנהגרידיחסןסאלםזהרההתינוקתכי

ארבעהבתבהיותההעין,ראשבמחנה,28/12/49תש״י,בטבתח'ביום
חודשים.

מעיים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת

חברהעבור29/12/49מיוםמאושריםהעתקיםהמכילפנקסאיתרההוועדה.5
חסןסאלםבתכזהרההתינוקתרשומההראשוןבהעתקתקווה.פתחקדישא סלםכגוהראהתינוקתרשומההשנימהעתקחודשים.ארבעהבתגריידי שנפטרה.כמיב'העיןראשממחנה,2306כרטיסמסיגריידי,
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ממחנהגרידיסאלםחסןזהרההילדהלפיוקבורה,יומןאיתרההוועדה.6
בתבהיותה,28/12/49תש״י,בטבתח'ביוםנפטרההעיןראשהעולים
.5מסיקברה',שורהב',ילדותבחלקתונקברהחודשים,ארבעה

הוועדה:מסקנות

בוודאותעולהלעילהמידעשמןהריוהרה,יגשלבגילההקלהשיבושאףעל
בבית28/12/49ביוםנפטרהגריידיורומיהסלםבתג'והרההתינוקתכי

לארץ.עלייתהלאחרימיםכשישהחודשיים,בתבהיותההעיןשבראשהעולים

ב',ילדיםבחלקתתקוהבפתחסגולההעלמיןבביתלקבורההובאהוהרהגי
.5מסיקברהה',שורה

והרה,בגיולאכזוהרהרשוםהתינוקתשלהפרטישמהמהמסמכיםשבחלקאףעל
והצלבההמגוריםמקוםההורים,שמותפיעלוזאתודאיהואשהזיהויהרי
.2306הכרטיסמסיעם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

גריידי.גיוהרהשל .4204827-2גריידי .4204828-0גריידי

ת.ז.הוועדהבידי-איןהרישום
סלםהאבשלת.ז.מספר

רומיההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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פרטי(שם)ללאנוסףותינוקסאלםילדים2הנדון: נחשון)חנש(ושושנהאהרוןכני
120/95מספרתיק

התלונה:פרטי

נולדהתינוק,שלהוריונחשון,)חנש(ושושנהאהרוןשלעדותםפיעל
ליד()ביתבפרדסיהושוכנה,1949בשנתלארץעלתההמשפחהבתימן.סאלם י.זמחנה

שםשבמחנה,התינוקותלביתונלקחברעסאלםחשחודשים,19בןבהיותו
וראתהלבקרולמחרתהגיעההאםבמקום.להשאירושביקשרופאידיעלנשקל
להנאמראותו.מצאהלאלמחרת,התינוקותלביתכששבהבמיטתו.ישןאותו
הגיעהימיםמספרבמשךהיה.לאשםוגםאחריםבחדריםלחפשואחותידיעל

בגורלו.עלהמהלבררהתינוקותלביתהאם
לאמשמעותושאתמסמךעלוהוחתמהלחדרהוכנסההימים,באחדבהגיעה
לההוחזרוכןימים,עשרהלפנינפטרשבנהלהנמסרמעמדבאותוהבינה.
בגדיו.צרור

סאלם.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

לפיה,1/11/91מיוםהפניםממשרדפטירהתעודתהמשפחה,קיבלהלימים,
.1949בשנתנפטרסאלם

שלושהבחדרה.ברנדייסהיולדותבביתבןהאםילדהמכן,לאחרמהזמן נפטר.התינוקכילהםנאמרהלידה,לאחרימים

התינוק.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים
סטודנטיתבהיותהכי.התינוקותשלאחותםרחל.מסרההעדותבהמשך

במשרדקשריםבעללווינסקיאליהובשםאדםפגשהשבע,בארבאונבריסטת הואוכיהספלדשלוםכיוםנקראאחיהכילהסיפראשרבירושלים,הפנים
כנספח.לגרמניהנשלח

אףהבטיחהפנים,במשרדשעבדרמותדודבשםסטודנטכיהעדה,ציינהכן
לפטרו.מאייםהשב״ככילהמסרמהזמןשכעבוראלאלה,לסייעהוא

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
סאלם:לגבי-החקירהממצאי

כיעולהממנונתניה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.1
ביוםנפטרליד,ביתז'העוליםממחנהאהרן"בן"שלוםהתינוק
שנה.בןבהיותוליד,ביתהעוליםבמחנה16/9/49

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

"שלוםהתינוקלפיונתניה,קדישאחברהשלקבורהרישיוןהוועדהבידי.2
ריאות,מדלקתכתוצאהנפטרליד,ביתז'העוליםמביתאהרון"בן

העלמיןבבית18/9/49ביוםנקברכיצויןכןשנה.בןבהיותו
שבמקום.

215



סאלם:לגבי-הוועדהמסקנות

)חנש(ושושנהאהרוןבןסאלםהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בןבהיותוליד,ביתהעוליםבמחנה16/9/49ביוםנפטרנחשון

בנתניה.העלמיןבבית18/9/49ביוםלקבורההובאסאלם

אביוושםהפרטילשמובהתייחסמופיעבמסמכים,שנרשםכפיהתינוקשלשמו
ודאי.הואהזיהויכןפיעלאףהמשפחה.שםהשמטתתוךאהרוןבןשלום

פרטי(:שםוללאהתינוקלגבי-החקירהממצאי

שושנההאםלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמספרדףאיתרההוועדה.1
בביתתחילהושובנה7/9/49ביוםארצהעלתה)הנש(נחשון)שמעה(
סלמה.העוליםבמחנהסבאבכפרלהשתכןעברהמכןולאחרפרדסיההעולים

התושביםלמרשםפנוואףלווינסקימראתלאתרניסוהוועדהחוקרי.2
ידיעלשנמסרולנתוניםהעונהאדםנמצאלאאךירושלים,ולעיריית

האחות.

אתהנושאאדםמצאוואמנםהספלד,בשםאדםלאתרניסואףהחוקרים
במהלךנפטר1947בשנתנולדאשר099229696ת.ז.הספלדשלמההשם
שנים.ששבןבהיותו,1953שנת

במשרדעבדאכןכיסיפראשררמות,דודמראתאיתרוהוועדהחוקרי.3
הצליחלאאךהעדה,אחיאודותפרטיםלבררוניסהכסטודנטהפנים
ממצאים.לכללהגיע

השיברחל,שמסרהכפיהשב״כידיעלהופסקוחיפושיוכילטענהבאשר
מעולם.דבריםהיולאכי

ברישומיכוללהמידעמקורותבכלמקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.4
ובתיחוליםבתיברישומיגםכמוהבריאות,משרדשלופטירותלידות

בנםשלגורלועללהצביעהיכולממצאיכללאתרהצליחולאאךהעלמין,
)נחשון(.הנשושושנהאהרוןשל
פרטי(:שםוללאהתינוקלגבי-הוועדהמסקנות

אהרוןשלבנםשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין
נחשון.)הנש(ושושנה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(
ועדה

מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
חברועדהחברת

שופט)דימ'(.
הוועדה

קדמי
ו"רי
יעקב

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.0046544-3חנשסאלםשלת.ז.מספר
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין

.000465427נחשון)חנש(אהרוןהאבשלת.ז.מספר

.000465435נחשון)חנש(שושנההאםשלת.ז.מספר
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בהגיליוסלמה)סלימן(שלמהבןחייםהנדון:
121/95מספרתיק

התלונה:סרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אביבהגילי,שלמהמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהשוכנההמשפחההשנה.בןחייםעםיחד1949שנתבמהלך

להיניקובאההאםהתינוקות.לביתחייםנלקחלמחנה,הגיעםלאחרקצרזמן
כילונאמרלמקום,האבבהגיעזו,תקופהבתוםשבועות.שלושהבמשך
דגיאני.החוליםלביתנשלחוהואעינייםכאבהיהלחיים

שלאפיעלאףוזאתבנואתוזיההלמחלקהנכנסהחולים,לביתהגיעהאב מחוץבכוחהאבאתהוציאומספרדקותלאחרלמיטתו.בצמודשמוצוין החולים.בביתכללמאושפזאינובנוכילוונאמרהחוליםלבית
בגורלו.עלהמהיודעיםלאההוריםמאז

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
עלתההמשפחהכיעולה.בהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפניהאבמעדות
למחנה,הגיעםעםאי.מחנההעיןראשבמחנהושוכנה25/9/49ביוםארצה
בנוששםמסרכיצייןהאבהתינוקות..לביתהחודשיםשלושתבןחייםנלקח משפחה.שםמסרולאוסלמחסלימןבןחייםהינו

חייםאםבמקוםהאחותאתשאלהתינוקות,בביתחייםאתלבקרהאבמשהגיע
נרשםהמיטותאחתמעלהתינוקות.לחדראותוהפנתהוהאחותנמצאסלימן עינייםבדלקתחייםחלהמכן,לאחרחודשיםכשלושהסלמה.סלימןחיים
סלמהחייםכילוונמסרהמחנהבמשרדביררהאבהחולים.לביתוהועבר
דגיאני.החוליםלביתהתינוקותמביתהועבר
זה.בשםילדאצלםאושפזלאכילונאמרדגיאני,החוליםלביתבהגיעו

ילדיהם.אתשמחפשיםהוריםעבורהסעהארגןהמחנהומנהללמחנהחזרהאב
חיים.שלעקבותיונעלמומאזאךחולים,בתילמספרנסעוהם
שמעון.אביהושםמלמהאשתושםכיהאבצייןכן

החקירה:ממצאי

בהגילי"משה"סולימןלפיה,53440מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
העין.ראשהעוליםבביתושוכנו25/9/49ביוםארצהעלוסלמה,ואשתו

"בןהיהחייםכיצויןכן
1

בהגיעו."
וסלמה"סלימןלפיההעלייה,משרדשלרישוםתעודתהוועדהבידי.2 .25/9/49ביוםארצהעלו"חיים",ובנםבאגלי"

לתעודתהמתייסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
ואשתובהגלי"משה"מלימהלפיו,787מם'וכרטיס53440מספרעולה "בןהיהחייםכיצויןכן.25/9/49ביוםארצהעלו"סלאמה",

1."
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"חייםלפיואי,העיןראשהעוליםמחנהשלחוליםיומןאיתרההוועדה.4
,11/10/49ביוםדגיאניהחוליםלביתנשלחסולימן"שלמה

בןבהיותו
שבועות.שישה

גולדפרבאהובהשערכהחוליםלבתישנשלחוחוליםרשימתאיתרההוועדה.5
בהלול-מינקובסקי.ועדתעבורהסוכנות,עובדת
מספרכרטיסנושא)סלימן("סלמה"חייםכי:צויןהראשונהברשימה

תשעהבןבהיותו,13/10/49ביוםדגיאניהחוליםלביתנשלח,737
שבועות.

נשלח,737כרטיסנושא)סלימן("סלמה"חייםכי:צויןהשנייהברשימה
שבועות.תשעהבןבהיותו,13/10/49ביוםדיגאניהחוליםלבית

כרטיסהנושאבהגלי"משהסלימןבן"שמעוןכי:צויןהשלישיתברשימה
חודשים.שבעהבןבהיותודגיאני,החוליםלביתנשלח,737מספר

ראשמחנהמנהלעבורדגיאניהחוליםבביתשנערכהרשימהאיתרההוועדה.6
.14/11/49ביוםנפטרשלמה""סלימןלפיההעין,

ראשהעוליםממחנהשלמה""סלימןלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.7 15/11/49ביוםלקבורהוהובאודיסטרופיהמרעלתכתוצאהנפטרהעין,
אביב.בתלעלמיןבבית

שאלה.סימןנרשםהנפטרשלגילובצד

סלימן""שלמהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.8
בחשוןכ״גביוםדגיאניהחוליםבביתנפטרהעין,ראשהעוליםממחנה
שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבביתלקבורהוהובא15/11/49תש״י

.27מספרקבר,8

העוליםלבית16/12/49מיוםהסוציאלייםמהשירותיםמכתבהוועדהבידי.9
לפיו:י,בהעיןראש

שנה20בןבהגילימשהסולימןבןחודשים(1/26)בןחיים"הילד
אי.העיןראשהעוליםבביתהתינולוותבביתהיהשנה,18בתוסלמה ההוריםמצאולאומאזלאןידועלאמקום.לאיזההועברחודשייםלפני

בשםילדאצלכםהופיעאםהמדורבכרטסיותלבדוקבזהנבקשכםהילד.את
שלמעלה".הנתוניםעםזוההאשראחרבשםאוכזה

הוועדה:מסקנות

וסלמה)סלימן(שלמהבןחייםכיגבוההבסבירותעולהלעילהמידעמן לאחרכחודשייםוזאתדגיאני,החוליםבבית14/11/49ביוםנפטרבהגילי, ארצה.הגיעו

כנראהשוניםומוסדותגופיםידיעלשונהבצורההוערךגילוכייצוין
גופו.לממדיבהתאם
שורה,1בחלקהשאולקריתהעלמיןבבית15/11/49ביוםלקבורההובאחיים

.27מספרקבר,8

מועדקביעתלגבידג'אניהחוליםביתשלהרשימהעלמסתמכתהוועדה
חיים.שלפטירתו
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אחתברישוםהטעותולמרותהשוניםבמסמכיםהנתוניםביןההצלבותסמךעל
אתלקבועשניתןהריגולדפרב,אהובהשברשימותהכרטיסבמספרהספרות גבוהה.סבירותברמתבהגליחייםשלזיהויו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
בהגילי.חייםשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

3064701-0בהגילי)סלימן(שלמההאבשלת.ז.מספר
.3064702-8בהגיליסלמההאםשלת.ז.מספר
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גירפיומזל-בדרהחייםבןגוריוןהנדון:
122/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאביוג'רפי,חייםמרשלעדותופיעל
שמונה(.)קרייתחאלסהבמעברתהתגוררההמשפחה.1949בשנתמתימן
לאבנמסרשבועלאחרבחיפה.החוליםבבית1952שנתבמהלךנולדגוריון
להוריםהוצעמעמדבאותומילה.בריתלבנויערכושםהחוליםלביתלהגיע
קשהלהויהיהחולהשהאםכיווןבכרמל,התינוקותלביתגוריוןאתלשלוח
פהבעלהודעהקיבלומכןלאחראחדיםימיםהסכימו.ההוריםבבנו.לטפל
נפטר.שבנם

בביתאושפזבנוכילומסרחאלסהשלהחוליםקופתומזכירלבררהלךהאב
גופהראולאההוריםבגורלו.עלהמהלוידועולאבחיפה,רמב״םהחולים

קבר.חלקתאו

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

ארצהעלוגרפיובדרהשמעוןחייםלפיהעולה,תעודתהוועדהבידי.1 .14/11/49ביום

שלאמוגירפימזללפיובלומנטל,החוליםמביתמכתבהוועדהבידי.2 כן.19/3/52ליוםעד7/10/51מיוםהחוליםבביתאושפזהגוריון אמבולטורי.לטיפולזקוקהעודהיאאךהוטב,מצבהכיצוין

מוסדאלהמופנהבחיפהרוטשילדהחוליםמביתמכתבהוועדהבידי.3 גרם3.550במשקל23/1/52ביוםנולדגירפיהתינוקלפיו"אמנה",
גרם.3.170ל-ירדומשקלו

,27/5/52מיוםטבריההגלילמחוזחוליםמקופתמכתבאיתרההוועדה.4
גירפיחייםשלהתינוקכיעולהוממנוגוריון,שלאביואלהמופנה

לביתחזרהואמומאחרבחיפהרוטשילדהחוליםבביתיום14נשאר
בו.שיטפלמיהיהולאבלומנטלהחולים

התאריכיםבין"אמנה"חוליםבקופתשנעשומעבדהבדיקותאיתרההוועדה.5
,12/5/52עד19/2/52

גוריון.לגרפיהמתייחסות
החוליםביתאלהמופנה11/5/52מיוםפרנקלמדיירמכתבהוועדהבידי.6

23/1/52ביוםנולדגוריוןגירפיהתינוקכיעולהממנוהממשלתי,
לאשפוז.מופנהוהוא

גירפילפיורמב״םהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.7
וחצישלושהבןבהיותו11/5/52ביוםאושפז"אמנה"ממוסדגוריון
מצבוושלשולים.גבוהבחוםקבלתולפניימים5חלה"הילדחודשים.
פנמוניה",נמצאהקבלתולפניויומייםשעולהופיעורע,הלךהכללי
.31/5/52ביוםנפטרוהוא
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מידלשלחנאנפטרגור"גירפילפיויד,בכתבהרשוםפתקהוועדהבידי.8
הממשלתי".החוליםלביתמשפחתואת

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.9
12בןבהיותו,1/6/52ביוםנפטרשמונהקרייתממעברתוןידרגגירפי

ימים.

בןגוריוןלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.10
שלושהבןבהיותו,1/6/52ביוםנפטרשמונהמקרייתגורפיחיים
בחיפה.החוליםבביתחודשיםוחצי

לפיורמב״םהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןהוועדהבידי.11
.1/6/52ביוםנותחהרןגוריגורופישלגופתו

מקרייתגוריוןגורפיכיעולהממנהפטירה,תעודתהוועדהבידי.12
ביוםלקבורהוהובאחודשיםוחצישלושהבןבהיותונפטרשמונה
התינוקות.בחלקת218/52ממשלתירישיוןפיעל5/6/52

הוועדה:מסקנות

נפטרגירפיומזל-בדרהחייםבןגוריוןכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודשים.וחצישלושהבןבהיותובחיפהרמב״םהחוליםבבית1/6/52ביום

9)סעיףרמב״םהחוליםביתשלהפטירותבפנקסןריררגשלגילורישום

שגוי.הינודלעיל(
בחלקתדודמחנההעלמיןבבית5/6/52ביוםלקבורההובאגוריון

התינוקות.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

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

.3011535-6גירפיבדרהמזלהאםשלת.ז.מספר
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)ורצברגר(ורסברגרוחיהיצחקבןפרטי(שם)ללאהנדון: 123/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בקרייתהמשפחההתגוררההתינוק,אםורסברגר,חיההגב'שלעדותהפיעל
אתא.

האםבחיפה."בתר"החוליםבביתזכרבןהמשפחהאםילדה18/6/48ביום
נאמרלאםלביתה.לבדהשוחררהמכןולאחרימיםשמונההחוליםבביתשהתה הצהבת.מחלתאצלוואובחנהמאחרהחוליםבביתלהישארהתינוקעלכי

הספיקלצבאעתאותהמגויסשהיהוהאב"בתר"החוליםבביתנשארהתינוק
לונמסרבנו,אתלבקרהאבכשהגיעהלידהלאחריום17פעמיים.לראותו נפטר.כי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה חיפה,החוליםבבית6/7/48ביוםנפטראתאמכפרורצברגר""תינוק
יום.19בןבהיותו
מעיים.דלקתהמוות:סיבת

החקירה:ממצאי

)ורצברגר(ורסברגרוחיהיצחקשלבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.19בןבהיותובחיפה,6/7/48ביוםמעייםמדלקתנפטר

קבורתו.מקוםצוייןלאנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.224000ז״לורצברגריצחקהאבשלת.ז.מספר

.0681468ורצברגרחיההאםשלת.ז.מספר
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מעודה)ערמי(מסעודנעמהבתזהרההנדון:
124/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותאקדם,שושנההגב'שלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנההחודשיםתשעתבתזהרהעםיחד1949בשנתמתימן

האווירמזגתנאיבשלשבמחנהלמרפאהזהרההועברההעלייהלאחרמהזמן
להניתןולאהמחנהבמרפאתזהרהאתלבקרהאםהלכההיוםלמחרתהקשים.
זהרהכילהאמרהלמבנהמחוץנתקלהבהיהתימניאישהלמבנה.להיכנס
נפטרה.

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

המשפחהלעלייתקודםנפטרוכיעמרןהיההמשפחהאבשלשמוכייצוין
ארצה.

החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה55854מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
שלשמהכייצוין.10/11/49ביוםארצהעלתהערמי"מסעוד"נעמה
"נפטרהנרשםלוובסמוךעיגולמוקףכשהואזובתעודהמופיעזהרה
כשנה.זהרהשלגילהצויןכן".21/1ב-

זהרהכיעולהממנוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.10/11/49ביוםארצהועלתהבתימן1948בשנתנולדהמעודהעמרןבת

הוועדה:מסקנות

מסעודנעמהבתזהרהכיסבירותשלרבהבמידהלקבועניתןלעילהמידעמן
כבתבהיותהשמר,עיןהעוליםבבית21/1/50ביוםנפטרהמעודה)ערמי(

ארצה.המשפחהעלייתלאחרחודשייםוזאתשנה

אותר.לאזהרהשלקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.041455114מעודהזהרהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)חסן(חסדושרהיהודהיחיאלבתמיכלהנדון: 125/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםצוברי,שרההגב'שלעדותהפיעל
העין.בראשושוכנה1949בשנת

חודששבמחנה.המשפחהבאוהלמיכלאתהאםילדההעלייהלאחרחודשיים גאולהבשםאישההגיעההימיםבאחדהמשפחה.באוהלמיכלשהתהימים
התינוקות.לביתמיכלאתלהעבירהאםאתושכנעה
הימיםבאחדיום.מידיאותההיניקהוהאםהתינוקותלביתהועברהמיכל
לראותהורשתההאםחולה.מיכלכיהתינוקותביתאחותידיעללאםנאמר

נפטרה.מיכלכילאםנאמרימיםשבועשמקץעדלחלוןמבעדרקמיכלאת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

למיכל.בנוגעממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

השםאךלצוברישמהאתשינתההמשפחהכיצויןהפניםמשרדרישומיפיעל חסן.השםשיבוששהואחסדהיהלארץבעלייההמקורי
החקירה:ממצאי

לכרטיס.המתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
חסד"ושרהיהודה"יחיאלפיו,64187מספרעולהותעודת153מספר
.6/10/49ביוםהעיןראשלמחנהנכנסומאירובנם

בת,"מזלכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשללידותיומןאיתרההוועדה.2 במחנה24/12/49ביוםנולדה153כרטיסמספרחסד"ושרהיהודהיחיא
העין.ראש

בביתאשפוזעבור1950פברוארמחודשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
"מיכלכיעולהממנוהבריאות,למשרדשהוגשהעיןראשהדסההחולים
.13/2/50ליוםעדהחוליםבביתיום13שהתהרסד"יהוד

יהודה"בת"מיכללפיוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
במחנה13/2/50תש״יבשבטכ״וביוםנפטרההעיןראשהעוליםמבית
חודשיים.בתבהיותההעין,ראש
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
חסד"ושרהיהודהיחיאבת"מזלכיעולהממנו,153מספרלכרטיס
חודשיים.בתבהיותה,14/2/50ביוםנפטרה

ידיעלשנוהלהעיןראשמחנהשלכלליפטירותיומןאיתרההוועדה.6
כיעולהממנו,153מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובוהיהודיתהסוכנות ב',במחנההחוליםבבית14/2/50ביוםנפטרהחסד"יהודהבת"מיכל
חודשיים.בתבהיותה
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העוליםביתהנהלתמטעם14/2/50מיוםלקבורההפניהאיתרההוועדה.7
"מיכלאתלקבורהלהביאבקשהובהתקווה,פתחקדישאלחברההעיןראש
בי.העיןראשממחנהיהודה"בת

.153מספרכרטיסצויןכן

מהםתקווהפתחסגולההעלמיןביתשלקבורהרישומיאיתרההוועדה.8
הובאההעיןראשהעוליםממחנהיהודה"בתמיכל"הילדהכיעולה

ב',ילדותבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית15/2/50ביוםלקבורה
חודשיים.בתבהיותה,12מספרקברי״ג,שורה

הוועדה:מסקנות

)חסן(חסדיהודהושרהיחיאלבתמיכלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים.בתבהיותההעיןראשהדסההחוליםבבית13/2/50ביוםנפטרה

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית15/2/50ביוםלקבורההובאהמיכל
.12מספרקברי״ג,שורהבי,ילדות

החוליםביתידיעלשהוצאאשפוזעבורלתשלוםחשבוןעלמסתמכתהוועדה
מיכל.שלפטירתהמועדלגביהבריאותמשרדשלהפטירותפנקסועל

וזאתכמזל,מהרישומיםבחלקשנרשמהאףעלמיכלשלבזיהויהספקאין
נוספים.ופרטים153הכרטיסמספרעםבהצלבה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
)חסן(חסדמיכלשלת.ז.הוועדהבידי-איןהרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04135949-8)חסד(צוברישרההאםשלת.ז.מספר
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בסל)זהרה(ושרהיחיאבןדודהנדון:
127/95מספרתיק

התלונה:פרטי

חאשדבמחנהלבי״חדודהועברהתינוק,אבבסליחיאמרשלעדותופיעל
וחצי.שנהבןבהיותו1949בשנת

למחרתאוכל.לונתןואףימיםשלושהבמשךחוליםבביתלבקרובאהאב
כיווןהבן,פדיוןלטקסנלקחהואכילונאמרבנואתלראותכשהגיעהיום
בכור.שהילד

אשתו.אובנואודותדברשמעלאאךבמחנה,חודשייםעודשהההאב

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

המופנה12/1/50מתאריךהיהודיתהסוכנותמןמכתבנמצאהוועדהבידי.1
.15/10/49ביוםבחאשדחוליםלביתנלקחוואמודודלפיוהגיוינטאל

ואמו.דודלגביאינפורמציהלקבלתבקשהכלולהבמכתב

הסוכנותשלהקליטהלאגףהגיוינטממשרדמכתבנמצאהוועדהבידי.2
באסולדהרהכיהעלהבעדןבירורכיהודעהובו26/5/50מיוםהיהודית

נפטרו.דודובנה

.26/10/49ביוםנפטרשם22/10/49ביוםבעדןהחוליםבביתאושפזדוד

הוועדה:מסקנות

בסל)זהרה(ושרהיחיאבןדודהתינוקכיבוודאותעולהשהתקבלהמידעמן
בעדן.חוליםבבית26/10/49ביוםנפטר
קבורתו.מקוםעלרישוםאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

בסל.דודשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
.041627498-בסליחיאהאבשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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עודד)עררד(ומלכהניסיםבןמשההנדון:
128/95מססרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיועודד,ראובןמרשלעדותופיעל
לכרכור.עברוומשםשמרבעיןהתגוררההמשפחה.1949בשנתמתימן

אתלהביאהאםהתבקשהמהזמןלאחר.1950שנתבמהלךבכרכורנולדמשה
להיניקו.יוםמדיובאהכןעשתהאכןהאםשבמקום.התינוקותלביתמשה

ולכןאחריםילדיםלהדביקועלולמשלשלשמשהלהנמסרבהגיעההימיםבאחד
רמב״ם.החוליםלביתנשלחומשההסכימההאםהחולים.בביתלאשפזויש

החולים.בביתלבקרובאההאם

באחדהבראה.ובביתהחוליםבביתלסרוגיןמשהאושפזשניםשלושבמשך
ומצבוהיותהחוליםלביתלהגיעהאםמתבקשתבומברקלמשפחהנשלחהימים

החמיר.משהשל

שגסס,התינוקבו.מלטפלנואשהחוליםשביתלהנמסרהחוליםלביתבהגיעה
שלאאמרהתינוקאתשראהובעלהלביתההאםהגיעהבערבלה.נמסרלדבריה,
העלמיןבביתאותוקברווההוריםהתינוקנפטרערבבאותובמשה.מדובר
אחים.בקברבכרכור

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שלושכבןוהיההיותבנםאינולהםשניתןשהתינוקכךעלקובלתהמשפחה
היולהםשניתןולתינוקכאביוכחולותעינייםהיולמשהבנוסףשנים.
שחורות.עיניים

החקירה:ממצאי

משה(של)אביועוודניסיםלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
שמר.עיןבמחנההתגוררההמשפחה.13/10/49ביוםמשפחתועםארצהעלה

צבעהתינוק,שלאביולנסים,כינרשםלשאלוןהמצורףנוסףבטופס האח.בעדותשנמסרכפיולאחום,עיניים

ומלכהנסיםבןמשהלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
חדרה.היולדותבבית2/11/51ביוםנולדעווד

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלמקורירפואיתיקאיתרההוועדה.3
המלווהשיעולבשלשבועבמשךאושפזחודשיםוחציארבעהבןעודדמשה
המחלקה.אתעזב14/3/52וביוםבחום

בחודשנולדעודדמשהלפיולוי,שבתאיביתממוסדמסמךאיתרההוועדה.4
מיוםבמקוםאושפזחודשיםוחציחמישהבןובהיותו,1951נובמבר
החולים.לביתונשלח24/5/52ליוםעד20/4/52

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלנוסףרפואיתיקאיתרההוועדה.5
ארבעהבןבהיותו20/4/52ליוםעד18/3/52ביוםגםאושפזמשהעודד צויןכן.24/6/52ליוםעד20/5/52ביוםאושפזושובחודשיםוחצי
הבריא".והילדלנורמההחוםירדשבועיים"כעבורכי
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הוועדה:מסקנות

עודד)עווד(ומלכהגיסיםשלמשה,בנם,כיבוודאותעולהלעילהמידעמן
האשפוזיםביןרמב״ם.החוליםבבית1952שנתבמהלךפעמיםמספראושפז
שהבריא.לאחרוהוחזרלהבראהלוישבתאיבמוסדשהההוא

עווד.ומלכהניסיםשלבנםמשההואהאםלידישנמסרשהילדספקאין

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

העתק:
.05105955-8משהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה
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חיילושמעהיהודהבת)דביה(צביההנדון:
129/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההאםעלתההתינוקת,אחיחייל,שמעוןמרשלעדותופיעל
המשפחהשנתיים.בתשהיתה)צביה(דביהוביניהםילדיהעם1949בשנת
שמר.עיןבמעברתשוכנה

כילהםנאמרלמחרתהתינוקות.לבית)צביה(דביהנלקחהלמחנההגיעםעם
כילהםנאמרלבקרהההוריםכשבאומכןלאחריומייםחולה.)צביה(דביה
נפטרה.צביה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

"דהבנה"לפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלה30/3/95ביום
.00/07/63מיוםהחלהמדינהתושבתלהיותחדלה04159432-6ת.ז.

החקירה:ממצאי

יחיאיהודהלפיההמשפחה,שמסרה56523מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
שמר.עיןהעוליםבביתושוכנו16/11/49ביוםארצהעלוחיילושמעה

.9/3/50ביוםנפטרהוכיבהגיעהשנהבתהיתהצביהכיצויןכן

ממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.2
תתשלבאבחנהלאישפוזהתקבלהחייל"יחיאיהודה"צביהכיעולה

חודשים.11בתבהיותה,9/12/49ביוםואנמיהמלריהתזונה,

היתהוהיאירודמשקלהמלריה,שלבאבחנהנתקבלהצביהכיצויןכן
המליצוהרופאיםאךבמצבהיפההתקדמותחלהמאוד.רעכלליבמצב

החוליםמביתהועברהלשםהרופאאסףהחוליםבביתהבראהלביתלשלחה
עדלהחזיקההחוליםביתהיהיכוללאמקוםחוסרשבשלאלאברקבבני .2/2/50ביוםשוחררהכןועלאחר,למוסדשיעבירוה

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.3 התקבלהב'שמרעיןהעוליםממחנהחייליחיהיהודהצביהלפיו
בתבהיותההחולים,מביתשוחררה6/3/50ביום5/3/50ביוםלאשפוז

במקור(.)כך"1/28"

)צריפין(הרופאאסףהחוליםביתשלאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.4
ביוםאושפזהחייליחיהיהודהצביהלפיוהבריאות,למשרדהמופנה
יום.1למשך5/3/50

יהודה""צביהכיעולהממנוגופה,נתיחתעלפרטיכלאיתרההוועדה.5
בתבהיותהברק,בניהחוליםבבית6:15בשעה9/3/50ביוםנפטרה
10:15בשעה10/3/50ביוםנותחהגופתהכיצויןכןחודשים.שמונה
ברק.בבניהחוליםמביתהועברהלשםהרופאאסףהחוליםבבית

וקדחת.מדיפטריהצביה:נפטרההקליניתהאבחנהפיעל
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הוועדה:מסקנות

חיילושמעהיהודהבת)צביה(דביהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ברק,בניכץ()פרדסהחוליםבבית9/3/50ביוםוקדחתמדיפטריהנפטרה
שנה.לגילקרובבהיותה

אותר.לאצביהשלקבורתהמקום

בדו״חתינתןבנדוןמקיפהשהתייחסותהריהפנים,משרדלרישומיבאשר
הוועדה.שלהמסכם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.04159432/6חייל)דביה(צביהשלת.ז.מספר
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הרושבןופורטונהשלמהבןפרטי(שם)ללאהנדון:
130/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותומתתיהו,רבקהגבישלעדותהפיעל ביפו.והתגוררה,1948בשנתמאלגייר
הלידהלאחרביפו.דגיאניהחוליםבבית17/5/51ביוםנולדהתינוק
כילהםנמסרלשחררוכשביקשוימיםשלושהכעבוראמו.אותוהיניקה
נפטר.התינוק

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנודגיאני,החוליםמביתחולהרישוםכרטיסהוועדהבידי.1 מיוםהחוליםבביתאושפזה,6מספר160דחימיפוארוש"בן"פורטונה
.16/5/51ליוםעד14/5/51

כיצויןובודגיאניהחוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.?.
ק״ג.3.120במשקל14/5ביוםבןילדהפורטונה""בן־ארוש

שלהבןכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.3 בבית,14/5/51תשי״אבאיירח'ביוםנולדבנרוש"ופורטונה"שלמה
.6מספר,160דחיביפוהתגוררהמשפחתויפו.ליולדותהחולים

שלבןכיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4 תשי״א,באיירי'ביוםונפטר1951בשנתנולדבנרוש"ושלמה"פורטונה
כתובתחודשים.חמישהבןבהיותויפו,ליולדותהחוליםבבית,16/5/51
.6מספר,160רה'המשפחה

במוח.דימוםהמוות:סיבת

עלרישוםובוהרופאאסףהחוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.5 16/5/51ביוםפורטונהבן־ארוששלבבןהמוותשלאחרנתיחהביצוע
.11:30ב-

שלילדלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.6
ושםדגיאניהחוליםבביתנולד,6מספר,160רח'מיפובנרושפורטונה

תשי״א.באיירי״אביוםונקברנפטר,

מרח'פורטונהבנרוששלבןכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7
בבית17/5/51ביוםונקבריומייםבןבהיותונפטר,6מספר160

אביב.בתלשאולקרייתהעלמין
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הוועדה:מסקנות

נפטרהרושבןופורטונהשלמהשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יומיים.בןבהיותודגיאני,החוליםבבית16/5/51ביום

אביב.בתלשאולקרייתהעלמיןבבית17/5/51ביוםלקבורההובאהתינוק
הקבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

חודשיםחמישהבןהיההתינוקכיצויןהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקס
המשפחה.מגוריוכתובתההוריםשמותפיעלוזאתודאיהזיהויזאתאףעל

המשפחה.בצערמשתתפתהועדה

י(אלוף)מילמימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

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

.454500הרושבןשלמההאבשלת.ז.מספר

.454501הרושבןפורטונההאםשלת.ז.מספר
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עמוסיויונהדודבתראשלהנדון:
131/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהעמוסי,יונהגבישלעדותהפיעל
להתגוררעברהומשםהעיןבראשהתגוררההמשפחה.1949בשנתמתימן

ביוקנעם.

לביתראשלנלקחההלידהלאחריוקנעם.שבמעברתהמשפחהבאוהלנולדהראשל
ראשלסבלהחודשיםשבעהבתבהיותהיום.יוםלבקרהבאהואמההתינוקות
רמב״ם.החוליםלביתהועברהאחותובהוראתמשילשולים

שלמצבהזותקופהבמהלךהחולים.בביתאמהאותהביקרהכשבועייםבמשך
מספרולאחרבתהאתביקרההחוליםלביתבהגיעההימיםבאחדהוטב.ראשל
אחותאליהניגשהבתהאושפזהבולחדרבחוזרהלחצר.לצאתנתבקשהדקות
בסדין.המכוסהמיטהעלבפניהוהצביעהנפטרהשבתהלהואמרה
נמסראךראשל,שלגופתהאתלראותוביקשהחוליםלביתהאבהגיעלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםלקבורה.הובאהכברשבתולו

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

רשלכיעולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףהוועדהבידי.1 .16/11/50ביוםנולדהמיוקנעםעמוסי"ויונהדוד"בת

ובובחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.2 בתבהיותה13/5/51ביוםאושפזהבמקור()כךאמזי""רחלכיצוין
נתקבלהגבוה.וחוםהקאותבשלשוליםימיםשלושה"חלתהחודשיםשבעה

".19/5/51ביוםונפטרהביותר,ירודתזונהבמצבלמחלקה

רחלכיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
הממשלתי,החוליםבבית19/5/51ביוםנפטרהיקנעםממעברתאמזי

חודשים.תשעהבתבהיותה

תעודתמספראמזירחלכיעולהממנהפטירה,רישוםתעודתהוועדהבידי.4
,19/5/51תשי״א,באיירי״גביוםנפטרהיוקנעםממעברת5003746זהות חודשים.תשעהבתבהיותהרמב״םהממשלתיהחוליםבבית

,1951משנתרמב״םהחוליםביתשלפתולוגיהספרמתוךדףהוועדהבידי.5 שלאחרניתוחועברהחודשים,שבעהבתבהיותהנפטרהאמזירחללפיו
.20/5/51ביוםהמוות

רחללפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6 27/5/51ביוםלקבורהוהובאהחודשיםחמישהבתבהיותהנפטרהאמיזי
דוד.מחנההעלמיןבבית
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהעמוסיויונהדודבתראשלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שישהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית19/5/51

דוד.מחנההעלמיןבבית27/5/51ביוםלקבורההובאהראשל

הנתוניםכלפיעלזאתעםכעמוסי,ולאכאמזינרשםדאשלשלמשפחתהשם
ספקאיןהזהות,תעודתומספרהמגוריםמקוםכגון:במסמכים,הרשומים
בראשל.שמדובר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ל=\^(
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

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

העתק:
.5003746-4ראשלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עוקשיולולווהסלםבןשמעוןהנדון:
132/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילד,אחיעוקשי,אברהםמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהושוכנהוחציהארבעבןשמעוןעםיחד1949בשנת
לאחרימיםשלושה.חיסוןזריקתהמשפחהבניקיבלולמחנה,הכניסהעםמיד
שמעוןאתהשאירהאבהמחנה.למרפאתונלקחגבוהמחוםשמעוןסבלמכן

מצאלאלמרפאההאבמששבהצהריים.אחרולקחתולשובלוונאמרבמרפאה
היום.למחרתלחזורעליוכילוונאמרבנואת

מהלונאמרולאאליוהושבלאבנואךהבאיםבימיםגםלמרפאהשבהאב
האבהחולים.בביתנמצאשמעוןכילונאמרהימיםבאחדבגורלו.עלה
שמעון.אתמצאולאשמרועיןסרפנדדג'אני,החוליםלבתינסע

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

קיבלו,וכןשמעוןשלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים,
שמעוןלפיוהפניםמשרדשלרישוםתמציתמסמך6/12/95ביוםלבקשתם,

.23/10/49ביוםנפטר

החקירה:ממצאי

סולימןסלםכיעולהממנה,53389מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בןשמעוןובהםילדיהםעםיחד25/9/49ביוםארצהעלועוקשיולולוה
העין.ראשהעוליםבביתשוכנההמשפחהכיצויןכןהארבע.

"סלםכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
,732מספרוכרטיס53389מספרעולהתעודתנושאיעוקאשי"ולולוה שניםארבעבןהיהשמעוןכיצויןכןילדיהם.עםיחדלמחנהנכנסו
ארצה.בהגיעו

,732מספרהנושאהיהודיתהסוכנותשלהוצאותחשבוןהוועדהבידי.3
עולהתעודתנושאילולוה"ואשתועוקשיסלימן"סאלםכיעולהממנו
עםיחד25/9/49ביוםהעיןראשהעוליםלביתנכנסו,53389מספר

הארבע.בןשמעוןובהםילדיהם

אימסיהעיןראשהדסההחוליםביתשל
1, סלםבן"שמעוןכיעולהממנו,732מסי

ביוםושוחרר18/10/49ביוםהחוליםבבית
אשפוז.

רפואיתיקהוועדהבידי
כרטיסעלרישוםובצידו
התקבלהחמש,בןעבאסי"

ימישניבתום20/10/49

.4

דג'אני.החוליםלבית הועברכי צוין כ!
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ממנוהשומר(,)תל5מספרהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.5
התקבלהעין,ראשהעוליםמביתסלםבןשמעון")עבסי?("לבסיכיעולה
שנים.חמשבןבהיותו,20/10/49ביוםהחוליםלבית

טוקסיבמצבהחוליםלבית"נכנסהאנגלית:בשפהנרשםהמחלהבסיכום
כתוצאהנפטרששמעוןנרשםכןהחולים".בביתמתילדגבוה...חוםקשה

מטיפוס.

השומר(,)תל5מספרהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתהוועדהבידי.6
נפטר,העיןראשהעוליםמביתסלם"בןשמעון"לבסיכיעולהממנה
חמשבןבהיותוהשומר(,)תל5מספרצבאיחוליםבבית23/10/49ביום
שנים.

טיפוס.המוות:סיבת

בן"לבסיכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
בןבהיותו,23/10/49ביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהשמעון"סלם
שנים.חמש
טיפוס.המוות:סיבת

"שמעוןכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלנפטריםיומןאיתרההוועדה.8
,26/10/49ביוםנפטרשלום"בןלבסי

שנים.חמשבןבהיותו

מיוםהעיןראשהעוליםמחנההנהלתמאתקבורההזמנתאיתרההוועדה.9
שלקבורתואתלסדרבקשהובהתקווה,פתחקדישאחברהעבור26/10/49 שמעון".סאלםבן"לבסי

מספרבליהנפטריםביומןמופיעסאלםשמעון"לבסיפתקעלנרשםכן ההורים".אתלקרואצריךסידורי,

שמעון"סלםבן"לבסיכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.10
שניםחמשבןבהיותומטיפוסכתוצאהנפטרהעין,ראשהעוליםממחנה
תקווה.פתחהעלמיןבביתלקבורהוהובא

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.11
חמשבןבהיותוהעיןראשהעוליםבמחנהנפטרשמעון"סלםבן"לבסי
בבית,26/10/49תש״יבחשוןבגישחלדיביוםלקבורהוהובאשנים

.42מספרקברב',שורהילדיםבחלקתתקווהפתחהעלמין
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הוועדה:מסקנות

נפטרעוקשי,ולולווהסלםבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חמשבןבהיותוהשומר,תלהחוליםבבית23/10/49ביוםמטיפוסכתוצאה ארצה.עלייתולאחרכחודשוזאתשנים

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית26/10/49ביוםלקבורההובאשמעון .42מספרקברב',שורהילדים

הרפואיבתיהלראשונהנעשתהשמעוןשלמשפחתושםברישוםשנפלהטעות
טעותל-'ס'.ו-יש'ב'לאותהפכהיקיהאותכאשרהעיןראשהחוליםבבית
המשפחה.שםשלשגוירישוםלהמשךהובילהזו

האב,שםעםהצלבהעלשבהסתמךהרישמעון,שלמשפחתובשםהשיבושלמרות זיהויואתלקבועניתןהמשפחה,כרטיסמספרגםכמוהמגוריםכתובתהגיל,
י"לבסהשםתחתשמעוןשלקבורתואתלהסבירכדיהשםבשיבושישבוודאות.

שמעון".סלםבן

לגביכקובעהשומרתלהחוליםביתשלהחולה""גיליוןעלמסתמכתהועדה שמעון.שלפטירתוותאריךגילו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.3064476-9עוקשישמעוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חתןושרהפנחסבן)נגיאת(נגיאטאולההנדון:
133/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסבגפהארצההאםעלתההתינוק,אחיחתן,יצחקשלעדותופיעל
וחודשיים.השנהבן)נגיאת(נגיאטאולהעםיחד1951שנתבסוףכאלמנה

בפרדסלמרפאהוהועברברע)נגיאת(נגיאטאולהחשהעלייהלאחרמהזמן
נגיאטאולהכילהנאמריוםובכליוםמדיבמרפאהלבקרובאההאםחנה.

)נגיאת(גגיאטואלהאתלבקרהאםכשבאהאחדיוםבקרוב.ישוחרר)נגיאת(
נפטר.כילהנאמר

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

במסקנותיה,שלגיועדתידיעלנמסרמקומושציוןהקברהמשפחה,לטענת
שנהבןבהיותונעלם)נגיאת(שנגיאטאולהבעודשניםששבןלילדשייך

וחודשיים.
החקירה:ממצאי

זה,דרכוןלפיהמשפחה.שמסרההאיראנימהדרכוןהעתקהוועדהבידי.1
מופיעלוובסמוך\/א"00כ״ד\/לטיניותבאותיותנרשםנגיאטאולהשלשמו
.1945שנתילידהואכינרשםכןפרסיות-ערביות.באותיותהשם

מספרת.ז.נושאתחתןשרההאם:לפיולעולה,רישוםטופסהוועדהבידי.2
נגיאתכיצויןכן.5/12/50ביוםמשפחתהעםארצהעלתה,585771
"נגיד".בשםנרשם,1945שנתבמהלךבאירןשנולד

כיעולהממנוחנה,פרדסהחוליםביתשלתמותהיומןאיתרההוועדה.3
כיצויןכן".0:30"בשעה1951פברוארחודשבמהלךנפטרנגיד""חתן

.26/2/51ביוםנעשההפטירהרישוםתאריך

)התייבשות(.דיסטרופיההמוות:סיבת
כיעולהממנוחנה,פרדסהעלמיןביתשלקבורהרישוםהוועדהבידי.4

פרדסהעלמיןבביתלקבורהוהובאשניםששבןבהיותונפטרחתןנגיד
קבר,9שורהישן,ביבאזור25/2/51תשי״אא'באדרי״טביוםחנה
.19מספר

שלהקליטהמחלקתמנהלשערךחנהמפרדסנפטריםרשימתאיתרההוועדה.5
תשי״א,א'באדרי״טביוםנפטרחתן""נגידלפיה,1966בשנתהסוכנות
שנים.ששבןבהיותו
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הוועדה:מסקנות

חתןושרהפנחסבן)נגיאת(נגיאטאולהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
פרדסהחוליםבבית)התיבשות(מדיסטרופיהכתוצאה25/2/51ביוםנפטר
לארץ.עלייתולאחרחודשיםכשלושהשנים,ששבןבהיותוחנה,

חנהפרדסהעלמיןבבית25/2/51ביוםלקבורההובא)נגיאת(גגיאטאולה
.19מסיקבר,9שורהב'הישןבאזור

רישוםובשאלוןבדרכוןהרשוםפישעלהריגגיאטאולה,שללגילובאשר
1951בשנתונפטר1945בשנתנגיאטאולהנולדלארץ,כניסתובעתלעולה
לארץ.כניסתועםנגידבשםנרשםכןשנים.ששבגילדהיינו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

־י־/
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.045857745חתן)נגיאת(נגיאטאולהשלת.ז.מספר
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חסןומרים)משה(יחיאבתרחלהנרון:
134/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אביחסן,יחיאשלעדותופיעל
במושבלהתגוררעברהיותרומאוחרשמרעיןבמחנהתחילהושוכנה1949
כוח.גבעת

הלידה,לאחרמהזמןבחדרה.החוליםבביתבתהאםילדה,1950שנתבמהלך
עת,באותהשבמחנה.התינוקותלביתנלקחהוהילדההביתהבתהעםהאםחזרה
כאשראליהםתועבררחלכינאמרולהוריםלמושבלעבורהמשפחהנאלצה
החדש.במקוםיסתדרו

עיןלמחנהההוריםנסעולמושב,רחלהוחזרהמשלאימים,כחמישהכעבור
החוליםבביתואושפזהחלתההחודשיםשלושתבתרחלכילהםונמסרשמר

כתבוהוארחלשלבגורלהעלהמהשיבררבמחנהלמדריךניגשהאבבחיפה.
נפטרה.רחלכיונענההחוליםלביתמכתביםמספר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

שמהעללבוחרהודעההתקבלהוכןגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
רחל.של

החקירה:ממצאי

,51484מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
חסן"ומריםמשה"יחיאלפיה

ביוםנולדהרחלכיצויןכן.17/10/49ביוםארצהעלוסעדהובתם
14/4/50.

.2/7/50ביוםשמרעיןממחנהיצאההמשפחה

ויחיאמריםבת"רחלכיעולהממנהלידה,רישוםתעודתאיתרההוועדה.2
חדרה.החוליםבבית14/4/50תש״יבניסןכ״זביוםנולדהחסן"

בת"רחללפיהשמר,עיןהילדיםביתשללאשפוזהפניההוועדהבידי.3 וסובלת13/4/50ביוםנולדה,51484מספרעולהתעודתחסן"משהיחיא
ודיסטרופיה.מעייםמדלקת

בת"רחללפיוא',שמרעיןהילדיםמביתמעקבכרטיסהוועדהבידי.4 ביוםנולדה51484-1174מספרעולהתעודתנושאתחסן"משהיחיא
".30/4"ביוםבחיפההחוליםלביתונשלחה13/4/50

שהתהשם18/5ביוםהילדיםלביתחזרהרחלכיהמעקבבכרטיסצויןכן
.8/6ליוםעד

בת"חסןלפיוחיפה,החוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.5
,51484/1174מספרעולהתעודתנושאתא',שמרמעיןרחל"משהיחיה

שלבאבחנהלמחלקהו"נשלחהשבועיים""בתבהיותהלראשונהאושפזה
במשקלעליהמתחילההוטב.הכלליהמצבבמשקל...גדולוהפסדדיספפסיה
הסתדרו".היציאות
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,51484חולהמספרשמרעיןהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.6

א',שמרעיןהתינוקותמביתחסןמשהיחיאבתרחלכיעולהממנו
החוליםמביתושוחררהחודשייםבתבהיותה8/6/50ביוםבשניתאושפזה
.18/6/50ביום

כיעולהממנוליד,ביתהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.7
.24/6/50ביוםבשלישיתאושפזההחודשיים,בתסלם"יחיא"רחל

שלבאבחנהשמרמעיןנשלחה"היאכי:המחלהבגיליוןצויןכן
מאוד...ירודתזונהבמצבילדה...)רעלת(טוקסיקוזיסדיסטרופיה

משקל".מקבלתאינה

א',שמרמעיןסלם"יחיהבת"רחלכיצויןהמצורףהמעקבבגיליון
.15:00בשעה16/7/50ביוםנפטרה

המתייחסרישוםובושמרעיןשלפטירה/קבורהיומןהוועדהבידי.8
החודשייםבתחסןמשהיחיאבתרחללפיו,51484מספרעולהלתעודת
היותהטלפון.ידיעלקבלנוכךעלהודעהליד.ביתהחוליםבבית"מתה

כךעללהםלדווחיכולנולאלקולה,להתיישבותיצאושלהוההורים
אי".שמרעיןשלהקברותבבית17/7מחרשתתקיםלקבורתהשיבואו

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהחסןומריםמשהיחיאבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבתבהיותהליד,ביתהחוליםבבית16/7/50

שמר.בעין17/7/50ביוםלקבורההובאהרחל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.00567495-7רחלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

248



לויוזהרהסעידיחיאבןיחיאהנדון:
135/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בןבהיותואחיהנעלםיחיא,התינוקאחותלויזהבהגברתשלעדותהפיעל
חודשים.שמונה

האםשמר.עיןבמחנהמשפחתושהתהבומהאוהלאחותידיעלנלקחיחיא
לקחתו.הורשתהלאאךהתינוקות,בביתאותוומצאהלחפשוהלכה

למשפחהנאמרהמחנה.מןאמבולנסידיעלנלקחשיחיאראתההאםשבועלאחר
השומר(.)תלליטוינסקיתלהחוליםלביתנשלחשיחיא

בשםילדשאיןלונאמראךליטוינסקי,תלהחוליםבביתאחריוחיפשהאב
נפטר.בנוכיהעולהבתעודתוסימנוזה,

קודמות.לוועדותנמסרהדומהעדות
החקירה:ממצאי

בןיחיאהתינוקלפיה(,56439)מסיעולהתעודתנמצאתהוועדהבידי.1
שנה.בןבהיותוליטוינסקיתלהחוליםבביתנפטרלויזהרה

שלשמומופיעלפיו,28/11/49מיוםהפניהמכתבנמצאהוועדהבידי.2 לוי.זכריהבןכיחיאהתינוק
בגרמנית.כתובוהואהיותקריאלאהמכתבשאר

)מסיליטוינסקיתלהחוליםמביתמקוריתפטירההודעתהוועדהבידי.3
.28/11/49ביוםאושפזלויזכריהבןיחיאהתינוקלפיה(,960

טרופיתממלריהכתוצאה3/12/49ביוםנפטריחיאכיצויןבנוסף
חודשים.שבעהבןבהיותו

רישום,ובותקווהפתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
ביוםהשומר(,)תל5מסיהחוליםבביתנפטרלויזכריהבןיחיאלפיו

חודשים.שבעהבןבהיותו3/12/49
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התינוקלפיו(,520/495מסיגופהנתיחתשלפרוטוקולהוועדהבידי.5
.3/12/49ביוםנפטרלויזכריהבןיחיא

כתוצאהנפטרהואכיואובחןיחיא,שלגופתונותחה4/12/49ביום
בכבד,פגיעההריאות,בשתיריאותדלקתשכללהמערכתיתרבמפגיעה
וצהבת.בכליותבטחול,

זכריהבןיחיאהתינוקלפיו(,61069)מסיקבורהרישיוןהוועדהבידי.6
חודשים.שבעהבןבהיותוממלריהכתוצאהנפטרלוי

.7/12/49ביוםנקבריחיא

לפיו(,287)מסיתהווהפתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.7
בןבהיותוהשומר()תל5מסיהחוליםבביתנפטרלויזכריהבןיחיא
בשנים(.החודשיםאתשהחליףפקידשל)טעותשבעה
שורהב'ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית7/12/49ביוםנקבריחיא
.10מסיקברג',

הוועדה:מסקנות

סעידיחיאבןיחיאהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
השומר()תלליטוינסקיתלהחוליםבבית3/12/49ביוםנפטרלויוזהרה
חודשים.שבעהבןבהיותו

רבמפגיעהכתוצאהנפטרשהואוהתגלה4/12/49ביוםנותחהיחיאשלגופתו
מערכתית.

ב',ילדיםבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית7/12/49ביוםנקבריחיא
.10מסיקברג',שורה

הםויחיאשזכריהאלאזכריה,בןליחיאהמסמכיםברובשובשהנעדרשלשמו
ודאי.הואהזיהויולכןתימןעוליאצלמקביליםשמות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
לוי.יחיאשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4159472-לויזהרההאםשלת.ז.מספר
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שגידריסלימן)סלמה(ושולמיתאברהםבתשמעההנדון:
136/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בצנעהשמעהנולדההתינוקת,שלאמהשגידרי,סלמהשלעדותהפיעל
.1949אוקטוברבחודששבתימן

והןבעלה,עלייתלאחרבנותיה,שתיעם1949בדצמברלארץהגיעההאם
התינוקותלביתהועברהישמעהבואןעםפרדסיה.במעברתלהתגוררעברו

חודשים.מספרבמשךאותההיניקהשםשבמחנה,

להנאמרהתינוקותלביתהאםבהגיע1950בשנתהפסחחגשלפניהימיםבאחד
נפטרה.שמעהכילהםנמסרובהמשךהמקוםמןללכת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שמעהלפיוהפניםממשרדתשובהלדבריה,המשפחה,קיבלהשניםמספרלאחר
.1950בנובמברנפטרה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

בתשמעהלפיונתניה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.1
החוליםבבית11/3/50ביוםנפטרהליד,ביתז',עוליםממחנהאברהם
וחצי.חודשייםבתבהיותהליד,ביתדי,עוליםמחנהלילדים
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

מביתאברהםבתשמעהכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.2
בנתניה.ונקברהורעלת,ריאותמדלקתכתוצאהנפטרהז'מחנההתינוקות

נקברהשמעהאברהםלפיהנתניה,קדישאחברהשלתעודההוועדהבידי.3 שורהא',ילדיםאזורא',גושציוןבןהעלמיןבבית12/3/50ביום
.24מסיקברא',

הוועדה:מסקנות

סלימן)שלומי׳ת(וסלמהאברהםבתשמעהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן ד',עוליםשבמחנהלילדיםהחוליםבבית11/3/50ביוםנפטרהשגידרי ליד.בית
א',גושציוןבןהעלמיןבבית,12/3/50היינולמחרתלקבורההובאהשמעה
.24מם'קברא',שורהא',ילדיםאזור

עלנעשהשהזיהויהרימשפחתה,שםהשמטתתוךשמעהנרשמהשבמסמכיםאףעל המגורים.ומקוםהאבשםפי
משרדשלהפטירותבפנקסשנרשםכפישמעהשלבגילההסתירהלעניין

מןלשנותכדיבכךאיןהמזהים,הפרטיםליתרשבהתייחסהריהבריאות
דלעיל.המסקנה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.04204510־4שמעהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ידעיובדרהיחיאבניפרטי(שם)ללאתאומיםהנדון:
137/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתאומים,אחיידעי,יוסףשלעדותופיעל
למגדיאל.עברוומשםפינהראשבמעברתתחילהושוכנה1949בשנת

הלידהלאחרהמשפחה.בביתובתבןתאומיםהאםילדה1952שנתבמהלך
החוליםבביתוהתאומיםהאםאתלאשפזוהמליצההמשפחהלביתרופאההגיעה
סבא.בכפרליולדותהחוליםלביתנלקחווהם

כלכשהגיעהמכןלאחרימיםושלושההאםאותםהיניקהיומייםכעבור
ביתוכינפטרוהתאומיםכילהםומסררופאאליהםניגשלבקר,המשפחה
הקבורה.לסידוריידאגהחולים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

לתאומים.בנוגעמסמכיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
התינוק.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים

החקירה:ממצאי

ידעי"ובדרה"יחיאלפיותושבים,מרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
.16/9/49ביוםארצהעלו

"לבדריהלפיוסבא,כפרהיולדותביתשללידותיומןאיתרההוועדה.2
הראשון.8:30בשעה"30/11"ביוםתאומיםנולדוממגדיאלודעי"ויחיא
.22:30בשעה1/12/53ביוםוהשני23:00בשעה"30/11"ביוםנפטר

כיעלוממנההבריאות,משרדשלמתותלידותספראיתרההוועדה.3
דםמשטףכתוצאה30/11/53ביוםנפטרוודעיובדרהיחיאשלהתאומים

בשלות.וחוסרבמוח

הוועדה:מסקנות

נפטרוודעיובדרהיחיאבניהתאומיםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
והשנייה23:00בשעה30/11/53ביוםהאחדבמוח.דםושטףבשלותמחוסר
.22:30בשעה1/12/53ביום

הקבר.חלקתציוןללאנקברונפליםבהיותם

היולדותביתשלהלידותיומןעלפטירתםמועדלגבימסתמכתהוועדה
סבא.כפר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
התינוקותשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.610376655יחיאהאבשלת.ז.מספר

.010376663בדרההאםשלת.ז.מספר
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משול)קמר(וגמרחייםאברהםבןיצחקהנדון:
138/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אבימשה,אברהםמרשלעדותופיעל
אי.העיןראשבמחנהושוכנה

ושםהתינוקותלביתבנהנלקחמהזמןלאחר.23/1/50ביוםבןילדההאם
להורים.להודיעבלימילהבריתלונערכה

זמןבטוב.חששלאכיווןחוליםלביתיצחקהועברמכןלאחרימיםמספר
יצחקכילהםנאמרושםהמחנהלמשרדלהגיעההוריםנתבקשומכןלאחרקצר

נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עלומשהוקמרחייםאברהםלפיה,58310מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
הועברוומשםב',שמרעיןהעוליםלביתונשלחו11/12/49ביוםארצה
.22/1/50ביוםבמחנהנולדיצחקכיצויןכןאי.העיןראשלמחנה

המתייחםרישוםובוא',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
וגמדחיים"אברהםלפיו,058310מספרעולהותעודת2043מספרלכרטיס

23/1/50ביוםנולדיצחקכיצויןכן.11/12/49ביוםארצהעלומשה
.31/3/50ביוםונפטר

מראשלעולהרפואילטיפולהמחלקהמטעםלאשפוזהפניהאיתרההוועדה.3 ותינוקותלילדיםהחוליםביתעבור9/2/50מיוםא'מחנההעין
אברהםבןיצחקלפיו,2043מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובושבמחנה, משקל.הפסדשלבאבחנהונשלח22/1/50ביוםנולדמשהחיים

יצחקלפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמעקבגיליוןאיתרההוועדה.4
.12:30בשעה30/3/50ביוםנפטר22/1/50ביוםשנולדמשה

חייםאברהם"יצחקלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
בןבהיותו,30/3/50תש״יבניסןי״גביוםנפטרהעין,מראשמוסה"
חודשים.שלושה

תזונה.ותתריאותדלקתהמוות:סיבת

המתייחסרישוםובוג',העיןראשמחנהשלפטירהיומןאיתרההוועדה.6
ביוםנפטרשלמה"חייםאברהם"יצחקלפיו,2043מספרלכרטיס
חודשים.שלושהבןבהיותו,31/3/50

העוליםמחנהמאתתקווהפתחקדישאלחברהלקבורההפניהאיתרההועדה.7
2043מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובו31/3/50מיוםהעיןראש שנפטרמשה"חייםאברהםבן"יצחקשלקבורתואתלסדרבקשהשעניינו
חודשים.שלושהבןבהיותוהעין,בראש
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אברהםבןיצחקלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.8
חודשיםשלושהבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהמשהחיים
ט״ז,שורהב',ילדיםבחלקת31/3/50בניסןי״גביוםלקבורהוהובא
.5מספרקבר

משה,)קמר(וגמרחייםאברהםבןיצחק
שלושהבןבהיותוהעין,ראשהדסה

ב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית

העיןראשהדסההחוליםביתשלהמקורי

הוועדה:מסקנות

כיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית30/3/50ביוםנפטר

חודשים.

31/3/50ביוםלקבורההובאיצחק
.5מספרקברט״ז,שורה

המעקבגיליוןעלמסתמכתהוועדה
יצחק.שלפטירתומועדלגבי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
משה.יצחקשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4200794משהאברהםהאב:שלת.ז.מספר

256



רדעונעמהעודהבת)זהרה(שרההנדון:
139/95מספרתי?

התלונה:פרטי

בשנתארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםרדעי,נעמהגבישלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחהחודשים.שלושהבתבהיותה)שרה(זהרהעםיחד1949

העין.ראשהעולים

יוםבאותועודבמקום.התינוקותלבית)שרה(זהרהנלקחהלמחנההגיעםעם
בבוקרלמחרתהחולים.לביתוהועברהחולה)שרה(זהרהכילאםנאמר

נפטרה.)שרה(זהרהכילהנמסרהתינוקותלביתבהגיעה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

,39308מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
שלושהבתהיתה"זהירה"לפיה

ארצה.בהגיעהחודשים

ונעמהסעיד"עודהלפיוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ביוםארצהעלו1230מספרוכרטיס39308מספרעולהתעודתנושאירדה"

וכיבהגיעהחודשיםשלושהבתהיתה"זהירה"כיצויןכן.28/10/49
.3/11/49ביוםנפטרה

ראשהדסההחוליםביתשלמקורייומי""מפקדרישוםאיתרההוועדה.3 .3/11/49ביוםנפטרהרדעיזהרהלפיוהעין,

עודה"זהירהלפיוב',העיןראשמחנהשלתמותהיומןאיתרההוועדה.4
,3/11/49ביוםנפטרה,1230מספרכרטיסנושאתרדאי"ונעמהסעיד חודשים.שלושהבתבהיותה

נפטרהרדאי""שרהלפיוהעין,ראששלנוסףפטירהיומןאיתרההוועדה.5 ימים.חודשבתבהיותה,4/11/49ביום

זהרהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
3/11/49תש״יבחשוןי״אביוםנפטרה,העיןראשהעוליםממחנהרדעי

ימים.חודשבתבהיותההעין,ראשבמחנה
תזונה.ותתחריפהאנמיההמוות:סיבת

עבורסגולהקדישאחברהידיעלשהוכנהנפטריםרשימתאיתרההוועדה.7
בתבהיותהנפטרהרדאעי""זהרהלפיההעין,ראשהעוליםביתהנהלת
.4/11/49ביוםלקבורהוהובאהימיםחודש

4/11/49מיוםהעיןבראשהמנהלמחלקתמאתקבורההזמנתאיתרההוועדה.8
"זהרהשלקבורתהאתלסדרמבקשיםלפיהתקווה,פתחקדישאחברהאל

רדאעי".
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"זהרהכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.9
והובאהימיםחודשבתבהיותהנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהרדאעי"
קברא',שורהילדותבחלקת4/11/49תש״יבחשוןי״בביוםלקבורה

.40מספר

הוועדה:מסקנות

נפטרהרדעי,ונעמהעודהבת)שרה(זהרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ראשהדסההחוליםבבית3/11/49ביוםתזונהותתחריפהמאנמיהכתוצאה ארצה.עלייתהלאחרימיםכארבעהוזאתחודשיםשלושהבתבהיותההעין,

ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית4/11/49ביוםלקבורההובאה)שרה(זהרה
.40מספרקברא',שורה

גילהקביעתלגביביהעיןראשמחנהשלהתמותהיומןעלמסתמכתהוועדה
כרטיסומספרמשפחתהשםהוריה,שםעםההצלבהבשלוזאת)זהרה(שרהשל

.1230המשפחה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041505041)זהרה(שרהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מצרפיוחביבהיעקבבתאהובההנדון:
140/95מספרתיק

התלונה:פרטי

באוהלבתהאהובהנולדההתינוקת,אםמצרפי,חביבההגב'שלעדותהפיעל
שמר.שבעיןהמחנה

אחותידיעלונלקחהמשילשוליםאהובהסבלההלידה,לאחרחודשיםשלושה
נאמרהימיםבאחדהתינוקות.בביתלבקרהבאההאםהתינוקות.לביתהמחנה

ביפו.דגיאניהחוליםלביתנשלחהבתהכילה
לשהותלההותראךאהובהאתראתהדגיאני,החוליםלביתנסעההאם

להנאמרהמחרת,ביוםאהובהאתלבקרהאםמשבאהדקות.לחמשרקבמחיצתה
נפטרה.כי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
בעתהמשפחהשםכימצרפישמואלהאחכותבשלגי,לוועדתבמכתבכייצוין

מצרפי.ולאיעקבהיההעלייה

החקירה:ממצאי

עולהממנהדגיאני,החוליםמביתנפטריםריכוזרשימתהוועדהבידי.1
לביתהתקבלה,58451מספרב',מחנהשמרמעיןאהובה""חביביכי

13/3/50ביוםונפטרהימיםחודשבתבהיותה26/2/50ביוםהחולים
אשפוז(.ימי15הכול)סך

"חביביהשםמופיעבהדגיאניהחוליםביתשלכרטסתאיתרההוועדה.2
ילדים"."מחלקתההערותבסעיףנרשםוכן760/50גיליוןמספראהובה"

ממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
נפטרהשמר,עין58451מספרב'ממחנהחביבי"יעקב"אהובהכיעולה
יפו,ליולדותהממשלתיהחוליםבבית13/3/50תש״יבאדרכ״דביום

חודשיים.בתבהיותה
רעלת.המוות:סיבת

מעיןיעקב"אהובה"חביביכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.4
לקבורהוהובאהחודשייםבתבהיותהמרעלתכתוצאהנפטרהב',מחנהשמר
אביב.בתל

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
מ״חולשה"כתוצאהנפטרהשמר,עיןב'ממחנהחביבי"יעקבבת"אהובה
בבית14/3/50תש״יבאדרכ״הביוםלקבורהוהובאהחודשייםבתבהיותה
.24מספרקבר,11שורה,1באזורשאולקרייתהעלמין
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הוועדה:מסקנות

נפטרהמצרפי,וחביבהיעקבבתאהובהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.כבתבהיותהיפו,דגיאניהחוליםבבית13/3/50ביוםמרעלתכתוצאה

שורה,1אזורשאולקריתהעלמיןבבית14/3/50ביוםלקבורההובאהאהובה
.24מספרקבר,11

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
)מצרפי(אהובהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

יעקב.
.04204027מצרפייעקבהאבשלת.ז.מספר

.04204028-7מצרפיחביבההאםשלת.ז.מספר
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עוזריוסעדהדודבןמנהםהנדון:
141/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותואביטל,ציונהגבישלעדותהפיעל
המשפחהחודשים.שמונהעדשבעהכבןשהיהמנחםעם1949בשנתמתימן

העין.ראשבמחנההתגוררה
המשפחה.לאוהלאחיותשתיבלווייתרופאהגיעלמחנההגיעםלאחריום
החוצה.אתושברחולאחיותאותוומסרמנחםאתהאםמידיולקח

באחדהמקומי.החוליםביתשלבביתןאמואותוהיניקהשבועייםבמשך
בנההיכןלשאלתהבמיטתו.מנחםאתמצאהלאהחוליםלביתבהגיעההימים
לקבורה.והובאשנפטרנענתה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

מנחם.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

בסמוךרקשלגימוועדתתשובהקיבלהאךקודמות,לוועדותפנתההמשפחה
זו.ועדהלהקמת

החקירה:ממצאי

וסעדהסלםדודלפיה(,55191)מסימקוריתעולהתעודתהוועדהבידי.1 מנחםבהיות2/11/49ביוםארצהעלומנחםבינהםילדיהםושניעוזרי
חודשיים.בן

הוועדהשאיתרההעיןראשלמחנהכניסהביומןגםרשומיםהתינוקהורי.2
התינוקנרשםכן.2/11/49ביוםלארץשעלוכמי(,1612מסי)כרטיס
לארץ.הגיעובעתחודשייםבןהיהעוזריוסעדהסלםדודבןמנחם

דג'אני,החוליםמביתמחלהסיכוםמטופסידבכתבהעתקהוועדהבידי.3
במצב3/12/49ביוםהחוליםבביתאושפזעוזרידודמנחםהתינוקלפיו
.6/12/49ביוםונפטרחודשיםחמישהבןבהיותוקשה

לפיודגיאני,החוליםמביתחוליםקבלתספרמתוךדףהוועדהבידי.4
ביוםהחוליםבביתאושפזבמקור()כךעוזרת"דוד"מנחםהתינוק
חודשים.חמישהבןבהיותו7/12/49ביוםונפטר3/12/49

כיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהאיתרהכן.5
בןבהיותו,7/12/49ביוםנפטרהעיןמראשעוזרתדודמנחםהתינוק
ביפו.הממשלתיהחוליםבביתחודשים,חמישה
כרעלת.צוינההמוותסיבת
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העוליםביתעבורדגיאניהחוליםבביתשנערךמסמךאיתרההוועדה.6
בדגיאני.שנפטרוילדיםשלמפורטתרשימהובוהעיןבראש

ביוםנפטרבמקור()כךאדרת"דוד"מנחםהתינוקכיעולהזומרשימה
חודשים.חמישהבןבהיותושנה,ציוןללא7/12

עוזרת"דוד"מנחםהתינוקלפיוקדישא,חברהשלאישורהוועדהבידי.7
בכסלובט״זביוםבוונקברחודשיםחמישהבןבהיותונפטרהעיןמראש
.7/12/49תש"י,

.7.12.49מיום60371מסיקבורהרישיוןפיעלנקברדודמנחםהתינוק

,1אזורילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבביתלקבורההובאמנחם
.32מסיקבר,8שורה

הוועדה:מסקנות

התינוקכיבוודאותעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
דגיאני,החוליםבבית6/12/49ביוםנפטרעוזריוסעדהדודבןמנחם
ארצה.המשפחהעלייתלאחרכחודש

מנחם.שלפטירתומועדלענייןמחלהסיכוםטופסעלמסתמכתהוועדה

קבר,8שורה,1באזורשאולבקרייתהעלמיןבביתיוםבאותונקברמנחם
.32מסי

פישעלהרילאדרת,לעוזרתמעוזרימנחםשלמשפחתובשםהשיבושאףעל
מגוריומקוםפטירתו,תאריךלשמו,הסמוךאביושםכגון:הנתונים,שאר
במנחם.שמדוברספקאיןאושפז,בוהחוליםובית

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
עוזרי.מנחםשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4146102סעדההאםשלת.ז.מספר
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קורחונעמהיחיאבתברכההנדון:
143/95מספרתיק

התלונה:פרטי

התינוקותמביתברכהנעלמההתינוקת,שלאחיהקורהמאירשלעדותופיעל
חודשים.תשעהבתבהיותההעיןראששבמחנה

ולאהתינוקותלביתבהגיעהולמחרתימים,שלושהבמשךאותההניקההאם
במיטתה.בתהאתמצאה

לכך.הוכחותכלקיבלהלאהאםאךונקברה,נפטרהשבתהלהנאמר

קודמות.לוועדותנמסרהדומהעדות

ברכהשלמותהתאריךאתהמצייניםוב״מממצאיכיטוענתהנעדרתמשפחת ביוםלארץהגיעההמשפחהכיהעובדה,עםמתיישבאינו29/9/49ביום
התינוקת.נעלמהימיםשלושהלאחרורק28/9/49

החקירה:ממצאי

התינוקתהורילפיה(53714)מסיעולהתעודתנמצאתהוועדהבידי.1
.28/9/49ביוםברכהעםלארץשעלוכמירשומים

תשעהבתבהיותהנפטרהקרח"ונעמהעמרםיחיאבת"ברכהכיצויןכן
חודשים.

הוועדהשאיתרההעיןראשלמחנהכניסהביומןרשומיםהתינוקתהורי.2 .28/9/49ביוםלארץשעלוכמי(,921מסי)כרטיס

חודשיםתשעהבתהייתהקרחונעמהעמרםיחיאבתברכהכימצויןבנוסף
.2/10/49ביוםנפטרההיאכיונרשםלארץ,בואםבעת

)מסידגיאניחוליםבביתחוליםקבלתמספרצילוםנמצאהוועדהבידי.3
גרח".יחיאבתל״ברכהשובשהתינוקתשלשמהלפיו(,1012חולה

ונפטרה29/9/49ביוםהחוליםבביתאושפזהברכהכיצויןזהבספר
מרעלת.כתוצאההיוםבאותו

ביתהנהלתעבורשנשלחדגיאני,החוליםמביתמסמךאיתרההוועדה.4
בחודשיםשנפטרוילדיםשלמפורטתרשימהובוהעין,שבראשהעולים

.1949שנתספטמבר-אוקטובר

גרח".עמרםיחיהבו;ל״ברכהשובשהתינוקתשלשמה

חודשים.תשעהבתבהיותה29/9/49ביוםנפטרההיאכימצויןבנוסף
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רישום,ובויפוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסנמצאהוועדהבידי.5
גרח.עמרםיחיאבתלברכהשובשהתינוקתשלשמהלפיו

יפוהחוליםבביתחודשיםתשעהבתבהיותהנפטרהברכהכימצויןבנוסף
מרעלת.כתוצאה29/9/49ביום)דגיאני(

(,1024)מסיאביב-יפותלקדישאחברהמאתאישורנמצאהוועדהבידי.6
גרח.עמרםיחיהבתלברכהשובשהתינוקתשלשמהבו

רישיוןפיעלתש"י,בתשריבזילקבורההובאהברכהכינאמרבאישור
.30/9/49מיוםקבורה

הילדיםבחלקתשאולבקרייתהעלמיןבבית30/9/49ביוםנקברהברבה
.34מסיקבר,4שורה,1בחלקה

הוועדה:מסקנות

התינוקתכיבוודאותעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
29/9/49ביוםחודשיםתשעהבתבהיותהנפטרהקורחונעמהיחיאבתברכה
לארץ.עלייתהלאחריוםוזאתמרעלת,כתוצאה)דגיאני(יפוהחוליםבבית

שורה,1ילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית30/9/49ביוםנקברהברכה
.34מם'קבר,4

ששארהריהמסמכים,ברובלגרחמקורחברכהשלמשפחתהבשםהשיבושאףעל
מגוריה.ומקוםהנעדרתגילההוריםשמותכמו:לברכהזהיםהפרטים

בהלול-מינקובסקי.ועדתבממצאיסתירהשאיןהריהמסקנותלאור

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

ברכה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
.001016047קורהנעמיהאםשלת.ז.מספר
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)מחפוד(אחרק)רליה(וגליהישעיהובתחנההנדון: 144/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתבתימןחנהנולדההתינוקת,שלאמהאחרק,גליהגבישלעדותהפיעל
ליד.ביתבמחנהוהתגוררה,1949בספטמברמתימןארצהעלתההמשפחה.1948

האםהלכהיוםיוםהתינוקות.לביתחנההועברהלידביתלמחנהבהגיעם
שחנהלהונמסרחגהאתהאםמצאהלאבבואהמהזמןולאחרבמקוםלבקרה
בנתניה.החוליםלביתנשלחה

לאבבואהמכןולאחרהחוליםבביתחנהאתהאםביקרהימיםעשרהבמשך
לחדרוהוכנסהנפטרהחנהכילהנמסרברורלאחרבמקום.חנהאתמצאה
ראתה.לאחגהשלגופתהאתאךמתים,

בביתלקבורההובאהכברחנהכילוונמסרהחוליםבביתבירורערךהאב
לקבר.סימןכלמצאולאאךהקברותבביתחיפשוההוריםבנתניה.הקברות

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

משהישעיהלפיוהמשפחה,שמסרה(54215)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1 חנהכיצויןכן.13/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושנימחפודוגאלייה חודשיםכשלושהכלומר,6/12/49ביוםונפטרהבהגיעהשנהבתהייתה
לארץ.המשפחהעלייתלאחר

אחרגחנהלפיונתניה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
החוליםבבית6/12/49ביוםנפטרהלידביתהתינוקותמביתבמקור()כך

אשפוז.ימישמונהלאחרחודשים,11בתבהיותהליד,ביתלילדים
ודיספפסיה.רעלתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

אחרק)רליה(וגליהישעיהובתחנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
11בתבהיותהליד,ביתלילדיםהחוליםבבית6/12/49ביוםנפטרה

חודשים.

אותר.לאקבורתהמקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

של'חנה.ת.ז,.הוועדהבידי
.3069613ישעיהו-האבשלת.ז.

.3069614-גליההאםשלת.ז.

העתק:
אין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

מספר
מספר
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סריומעידהישראלבניויחיאמשה-ילדים2הנדון:
145/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדים,אםסרי,סעידהגבישלעדותהפיעל
ימים.חודשבןשהיהומשהשניםשלושבןשהיהיחיאעםיחד1949בשנת

שמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחה

יום.מדיאמואותוהיניקהשםהתינוקות,לביתמשהנלקחלמחנההגיעםעם
רפואי.לטיפולונזקקחלהמשהכילהנאמרבהגיעההימיםבאחד

איננומשהכילההתבררהתינוקותלביתשובהאםכשהגיעההיוםלמחרת
למקוםנסעההאםחנה.בפרדסיולדותבביתאושפזשהואייתכןכילהונאמר

שלהבןכיהכריזהבמערכתשמעוימיםחמישהכעבורמשה.אתמצאהלאאך נפטר.ישראלסרי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

לאםהודיעההמשפחהלביתשהגיעהואחותברעהשלושבןיחיאחשזמןכעבור יחיאנלקחלטיפול,המתנהתוך.כדילמרפאהבהגיעםלמרפאה.לקחתוישכי
כץ.פרדסהחוליםלביתבאמבולנסוהועבראמומידי

ימיםמספרלהיכנס.הורשולאאךהדלת,דרךאותווראולבקרובאוההורים
נפטר.יחיאכישבמחנההכריזהמערכתבאמצעותלהםנמסרמכןלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

חדליחיאלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלה6/9/95ביום .1962נובמברמחודשהחלהמדינהתושבלהיות

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
משה:לגבי-החקירהממצאי

בןמשהכיעולהממנושמר,עיןשלפטירה/קבורהיומןהוועדהבידי.1 כיצויןכן.13/10/49ביוםלמחנההגיעוומשפחתוטרימעידישראל
בעיןלקבורהוהובאוחציחודשבןבהיותו28/11/49ביוםנפטרמשה
שמר.

".1132-3"מספרעולהתעודתעלרישוםנמצאהפטירה/קבורהביומן
מביתפרימשהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2

שמרבעיןלילדיםהחוליםבבית25/11/49ביוםנפטרשמרעיןהעולים וחצי.חודשבןבהיותו
דיסטרופיה.המוות:סיבת
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משה:לגבי-הוועדהמסקנות

כתוצאהנפטרסריוסעידהישראלבןמשהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לאחרימיםכחודשוזאתוחצי,חודשבןבהיותו25/11/49ביוםמדיסטרופיה

ארצה..המשפחהעליית

שמר.בעיןלקבורההובאמשה

מועדקביעתלגביהבריאותמשרדשלהפטירותפנקסעלמסתמכתהוועדה
משה.שלפטירתו

יחיא:לגבי-החקירהממצאי

"ישראל"לפיוכץ,פרדסהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהועדהבידי.1
ודלקתמדיסטרופיהכתוצאהונפטר6/1/50ביוםאושפזאי,שמרמעין

שנים.שלושבןבהיותו,14/1/50ביוםריאות

ממנוכץ(,)פרדסברקבניהחוליםביתשלחולהגיליוןאיתרההוועדה.2
ביוםאושפזאישמרעיןהעוליםממחנהסריסעידישראליחיאכיעולה

.14/1/50ביוםונפטרשניםשלושבןבהיותו6/1/50

ריאותדלקתשלסמניםעםמאודרעבמצבכשהואלאשפוזהתקבליחיא
.14/1/50ביוםנפטרוהואברגלייםבצקתמוגדלטחולוהתייבשות,

מהתייבשותכתוצאהנפטרכיונמצאהמוותשלאחרנתיחהעברהגופתו
ריאות.ודלקת

)פרדסברקבניהחוליםמביתהנפטר"שלזהוי"תעודתאיתרההוועדה.3
.7:10בשעה14/1/50בייםנפטרישראל""יחילפיהכץ(,

ישראל"יחיא"סירלפיוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
ברקבניהחוליםבבית14/1/50ביוםנפטרשמרעיןהעוליםממחנה
שנים.שלושבןבהיותוכץ(,)פרדס

ריאות.ודלקתהתייבשותהמוות:סיבת

סריסעידישראליחיאלפיושמר,עיןפטירה/קבורהיומןהועדהבידי.5
בןבהיותו18/1/50ביוםונפטר13/10/49ביוםמשפחתועםארצהעלה
מספרעולהתעודתצויןכןכ״ץ.בפרדסלקבורהוהובאשניםשלוש

511323-4.

הרופא,אסףהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.6
נותחהוגופתושניםשלושבןבהיותונפטרישראל""יחיהכיעולהממנו
.15/1/50ביום

ממחנהישראל"יחיא"סירכיעולהממנו•קבורה,רישיוןאיתרההוועדה.7
והובאשניםשלושבןבהיותומהתייבשותכתוצאהנפטרשמרעיןהעולים
.19/1/50ביוםתקווהבפתחלקבורה

יחיא"סירלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.8
לקבורהוהובאשניםשלושבןבהיותונפטרא',שמרעיןממחנהישראל" מספרקברי"ב,שורהבי,ילדיםבחלקת,19/1/50תש"יבשבטא'ביום

7.
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יחיא:לגבי-הוועדהמסקגות

נפטרסריוסעידהישראלבןיחיאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כץ()פרדסברקבניהחוליםבבית14/1/50ביוםריאותודלקתמהתייבשות ארצה.המשפחהעלייתלאחרחודשיםכשלושהוזאתשנים,שלושבןבהיותו

ב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית19/1/50ביוםלקבורההובאיחיא
.7מספרקברי"ב,שורה

לגביכץ()פרדסברקבניהחוליםביתשלהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
יחיא.שלפטירתותאריךקביעת
הינםשמרעיןשלהקבורה/פטירהביומנישנרשםכפיהפטירהשלהרישום מאוחרים.דיווחים

הפנים.משרדרישומילנושאמקיפההתייחסותכלולההוועדהבדו״ח

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

( 3^
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה(

ועדהחברועדהחברת

.4107948יחיאשלזהותתעודתמספר־הרישום
.4107949משהשלזהותתעודתמספר

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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חוכימהושרהזכריהבתמזלהנדון:
146/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אביחוכימה,זכריהמרשלעדותופיעל
במושבלהתגוררעברהמכןולאחרבגלילתחילהושוכנה1949בשנתמתימן

עזריאל.

ונלקחהמזלהתקררהחודשיםשמונהבתכשהיתה.1952שנתבמהלךנולדהמזל שבוע-שבועיים.לאחרולקחתהלשובנאמרלהוריםפרדסיה.החוליםלבית לחזורלהםנאמראךמזלאתראוואףשבועכעבורהחוליםלביתשבוההורים
מזלכילהםנאמרשבועכעבורבשניתההוריםמשבאושבוע.כעבורשוב

נפטרה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
מזל.שלשמהעלגיוסצוהתקבללימיםהמשפחה,לדברי
החקירה:ממצאי

במרץארצהעלתהחוכימהמשפחתכיעולההפניםמשרדברישומימעיון.1
.17/2/52ביוםבארץמזלנולדהאלהרישומיםפיעל.1949

עולהממנוליד,ביתלילדיםהחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.2 לביתהופנתהמונד"תללידמ״צריף"הכימי"ושרהזכריהבתמזלכי
.26/3/52ביוםלטיפולוהתקבלהמונדתלהחוליםקופתידיעלהחולים

ורזההזמןכלחלשההתינוקתההוריםדברי"לפינכתב:המחלהבסיכום
באבחנהבטבור".הפרשהגםלהישהיוםשילשלהלאכולמסרבתמאתמול הכלליבמצבמאד,וירודהרזההתינוקתהנוכחי:"המצבנרשם:הרפואית

מאוד".רע

ליוםעדימים101הכולסךלידביתלילדיםהחוליםבביתשהתהמזל
נשימה.וקשייריאותמדלקתכתוצאהנפטרהבו4/7/52

ליד,ביתלילדיםהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתהוועדהבידי.3
4/7/52ביוםנפטרהמונדמתלהכימי"זכריהבת"מזלכיעולהממנה
חודשים.ארבעהבתבהיותהב',לילדיםהחוליםבבית
ושעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת

עולהממנונתניה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4 לילדיםהחוליםבבית4/7/52ביוםנפטרהמונדמתלמזל""חכימוכי
חודשים.ארבעהבתבהיותהליד,בית
ריאות.דלקתהמוות:סיבת
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עולהממנונתניה,מחוזהבריאותמשרדשלקבורהרישיוןאיתרההוועדה.5
לידביתהממשלתיהחוליםבביתנפטרהמונדמתלמזל""חקימיכי

גביעלהחותמתתאריךחודשים.ארבעהבתבהיותהריאותמדלקתכתוצאה
".4/.../52כ"נראהאךברוראינוהקבורהרישיון

הוועדה:מסקנות

נפטרהחוכימהושרהזכריהבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לידביתלילדיםהחוליםבבית4/7/52ביוםריאותודלקתמשעלתכתוצאה
חודשים.חמישהכבתבהיותה

הקבר.מקוםציוןללאנתניההעלמיןבבית4/7/52ביוםלקבורההובאהמזל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.05011715-9חוכימהמזלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

272



)עינדי(אליאבורחלאליהובתפרטי(שם)ללאהגרון: 147/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיאליאב,חזימרשלעדותופיעל
יעקב.בארבמעברתושוכנה,1951בשנת

ימיםכעשרהבמשךבילינסון.החוליםבביתתינוקתהאםילדה1952באוגוסט בתוםבריאה.נראתהוזוהחוליםבביתהתינוקתאתוהסבתאהדודהביקרו
האם.נפטרהזותקופה

התינוקתאתלקחתהחוליםלביתהמשפחהבניכשהגיעומכןלאחריומיים
נפטרה.היאכילהםנאמרלביתם,

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

אליהו"בתלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1 תשי״בבאבי'ביוםונפטרה20/7/52ביוםנולדהיעהבמבארעינציי"
בילינסון.החוליםבבית1/8/52

בילינסוןהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.2
, 1/8/52ביוםבילינסוןהחוליםבביתנפטרעגצי""תינוקכיעולהממנו

התינוקכיונמצא09:00בשעה3/8/52ביוםנותחהוגופתו18:30בשעה
בריאות.מדימומיםכתוצאהנפטר

החקירה:ממצאי

)עינדי(אליאבורחלאליהושלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בתבהיותהתקווה,בפתחבילינסוןהחוליםבבית1/8/52ביוםנפטרה
כשבועיים.

הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.5264706התינוקתשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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קרואהושמחהחייםבתידידיההנדון:
148/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםקרואה,שמחההגב'שלעדותהפיעל
העוליםבמחנהושוכנהחודשיםהשמונהבתידידהעםיחד1949בשנת

עתלית.

פצעוניםידידיהשלגופהעלהופיעולמחנה,המשפחהכניסתלאחרמהזמן
יומייםבמקום.לבקרהבאוההוריםשבמחנה.שדהחוליםלביתנלקחהוהיא
וכעבורבחיפההחוליםלביתידידיההועברההחולים,לביתכניסתהלאחר נפטרה.כילהוריםנאמרנוספיםיומיים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

חיים"חייםכיעולהממנה,32616מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
עתלית.העוליםלביתונשלחו19/8/49ביוםארצהעלוקרוא",ושמחה

העלייה,בעתחודשיםשמונהבתיהיתה"ידידה"כיזובתעודהצויןכן
".18/10/49"נפטרהנרשם:לוובסמוךבקומחוקשמה

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2 בבית17/10/49ביוםנפטרהעתלית,העוליםמביתחיים""ידידיה
חודשים.תשעהבתבהיותהחיפה,רמב״םהחולים

שחפת.המוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3 החוליםבבית17/10/49ביוםנפטרהעתלית,העוליםמביתחיים""ידידה
חודשים.תשעהבתבהיותהרמב״ם,הממשלתי

שחפת.המוות:סיבת

חיפה,הספרדיתהעדהשלקדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.4
כ״הביוםנפטרהעתלית,העוליםמביתחיים""ידידיהכיעולהממנה
חודשיםתשעהבתבהיותההממשלתי(החולים)בית18/10/49בתשרי

דודמחנההעלמיןבבית"18/10/49תשרי"כ״הביוםלקבורהוהובאה
התינוקות.בחלקת
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהקרואה,חייםבתידידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.תשעהבתבהיותהחיפה,רמב״םהחוליםבבית17/10/49ביוםמשחפת

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית18/10/49ביוםלקבורההובאהידידה
התינוקות.

מועדלגביכקובערמב״םהחוליםביתשלהפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה
ידידה.שלפטירתה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
קרואהידידיהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0072469קרואהחייםהאבשלת.ז.מספר

.0072470קרואהשמחההאםשלת.ז.מספר
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טמםללובןשמואלהנדון:
149/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתוניםארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיטמם,יורםמרשלעדותופיעל
עברהמכןולאחר)חלסה(שמונהקרייתבמעברתתחילהושוכנה1949בשנת

פינה.בראשלהתגורר

חומוסגרגרשמואלבלע1951בשנתבטבריה.1950שנתבמהלךנולדשמואל
בעפולה.החוליםלביתונלקח

היום.למחרתלקחתוולשובהחוליםבביתשמואלאתלהשאירהתבקשוההורים
נפטרכילהנאמרשמואל,אתלהוציאכדיהחוליםלביתהאםמששבהלמחרת הקבורה.בסידורייטפלהחוליםביתוכי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שמואל.שלשמועלגיוסצוהתקבלהמשפחהלטענת

החקירה:ממצאי

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
עפולההחוליםבבית14/6/51ביוםנפטרפינהראשממעברתשמואל""תמם חודשים.חמישהבןבהיותו

לריאות.זרגוףשאיפתהמוות:סיבת

"תמםכיעולהממנועפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
16/6/51תשי״אבסיוןי״בביוםלקבורההובאפינהראשממעברתשמואל"
חודשים.חמישהבןבהיותועפולה,העלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

משאיפתכתוצאהנפטרטמםללובןשמואלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חמישהבןבהיותועפולה,החוליםבבית14/6/51ביוםלריאותזרגוף

חודשים.

עפולה.העלמיןבבית16/6/51ביוםלקבורההובאשמואל
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר
העתק:
05-014153-0טמםשמואלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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קוריישולולוהאהרוןבןיחיאהנדון:
150/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקשלאביוקורייש,אהרוןמרשלעדותופיעל
ליד.בפרדסיה-ביתהתגוררההמשפחהיחיא.עםיחד1949בשנתמתימן

במקום.התינוקותלביתחודשיםתשעהבןשהיהיחיאנלקחלמחנהבהגיעם
מצאולאאךההורים,הגיעומכןלאחריוםלבקרו.האבהלךבערבלמחרת

לאשםגםאךשמרבעיןנמצאשהואלהםנאמרברורלאחרבמקום.יחיאאת
בגורלו.עלהמההםיודעיםלאומאזידםעלנמצא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

ולולוהיחיאאהרוןלפיו(,54049)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 ארבעהבןהיהיחיא.11/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושניקרייש בהגיעו.חודשים

אהרוןכיעולהממנוהקליטה,מחלקתהסוכנותשלכרטיסהוועדהבידי.2 צויןכן.11/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושניקוריישולולוהיחיא
בהגיעו.חודשיםארבעהבןהיהיחיאכי

במקור()כךגויש""זכריהלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.3 בבית14/10/49ביוםונפטר13/10/49ביוםאושפזז',מחנהלידמבית
חודשים.שמונהבןבהיותוליד,ביתותינוקותלילדיםהחולים
מרעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת

גויש""זכריהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
לילדיםהחוליםבבית14/10/49ביוםנפטרלידביתז'עוליםממחנה
חודשים.שמונהבןבהיותוליד,בית
מרעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת

מחנהלידמביתגוישזכריהכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.5
לקבורהוהובאריאות,מדלקתכתוצאהחודשיםשמונהבןבהיותונפטרז'

בנתניה.העלמיןבבית
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הוועדה:מסבנות

נפטרקוריישולולוהאהרוןבןיחיאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודשים,שמונהבןבהיותוליד,ביתלילדיםהחוליםבבית14/10/49ביום
לארץ.המשפחהעלייתלאחרחודשוזאת

הקבר.חלקתציוןללאבנתניההעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאיחיא

להטילכדיבכךאיןיחיא,ולאבזכריהנרשםהתינוקשלהפרטיששמואףעל
מקורייששובשמשפחתושםבנוסףמקבילים.שמותואלומאחרבזיהויוספק

משפחה.כשםגורישהמשפחהאביכינרשםבומסמךונמצאלגויש,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

יחיא.שלת.ז.
.03066688אהרון

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

הוועדהבידיאין-לרישום
האבשלת.ז.מספר

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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אליהוקמילהיצחקבתטביחההנדון:
151/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתמעיו־ל!ארצהעלההואהתינוקת,אביאליה,יצחקמרשלעדותופיעל
העלייהשערבמחנהושוכנוחודשיםשבעהבתבהיותהטביחהעםיחד1951

מכן.לאחרמהזמןארצהעלתההאםבחיפה.
רמב״םהחוליםלביתוהועברהברעטביחהחשהעתליתלמחנההכניסהבליל
כחודשייםחודשיים.במשךבשבועפעמייםברמב״םטביחהאתביקרהאבחיפה.
האבקיבלמכןלאחרשבועהרים.נסבמושבלהתגוררהמשפחהעברהמכןלאחר
נפטרה.טביחהכינאמרבומברק

לונמסרלאאןנקברהטביחהכילונאמרהחולים,בביתהאבשערךבבירור
קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםהעלמין.ביתשם

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
לאחרכיעולההאב,עםהוועדהחוקרישערכונוספתמבדיקהכייצוין נאמרשםרמב״םהחוליםלביתנסעאכןהואטביחהשלמותהעלמברקשקיבל כיהחששגםכמוהגופה,אתלזהותמחששאךהגופהאתולזהותלרדתלו המקום.אתעזבהקבורה,בהוצאותלשאתיאלץ
החקירה:ממצאי

ילידתאליהיצחקבתטביחהלפיולעולה,רישוםשאלוןהוועדהבידי.1
היאכיזהבשאלוןצויןכן,16/2/51ביוםמעירקארצהעלתה1950שנת ".15/4/1951"נפטרה

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2 ביוםנפטרההעלייהשערהעוליםמביתנקבהממיןאליהו"טביחה"יצחק
חודשים.ארבעהבתבהיותהחיפה,רמב״םהחוליםבבית15/4/51

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

"אליהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
נפטרההעלייהשערהעוליםמבית1950ילידתנקבהממיןטביחה"יצחק בחיפה.רמב״םהחוליםבבית15/4/51ביוםתשי״אבניסןט'ביום
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרהאליהוקמילהיצחקבתטביחהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבתבהיותהחיפה,רמב״םהחוליםבבית15/4/51ביוםריאותמדלקתכתוצאה
ארצה.עלייתהלאחרכחודשייםוזאתחודשיםארבעה

העולים.למחנהכניסתהביוםאושפזהטביחה

אותר.לאקבורתהמקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.0-4790623-5אליהסביחהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)גימל(גמליאלומריםשלמהבניויהודהציונההנדון: 153/95מספרתיק
התלונה:פרטי

עלתההתינוקות,אם)גימל(,גמליאלגרפימריםגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחהציונה.עםיחדמתימןארצההמשפחה

מידילהיניקהבאההאםהתינוקות.לביתציונהנלקחהלמחנההגיעםעם
התגעגעשבעלהמשוםציונהאתאיתהולקחהלמקוםהגיעההימיםבאחדפעם. ציונה.אתמידיהולקחהלהסטרהבדרכה,אותהעצרהשאחותאלאאליה,

ציונהכילהנאמרובהגיעההתינוקות,לביתהאםחזרהשעותשלושכעבור
נפטרה.

ציונה.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים
קודמות.לוועדותנמסרהעדות
עלהודעהוכןציונהשלשמהעלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
ציונה.שלשמהעלטלוויזיהאגרתתשלום

יהודה.בנםנולדשםבנהריהלהתגוררהמשפחהעברהמכןלאחרמהזמן החוליםלביתאותולקחווהוריוברעיהודהחשחודשיםשמונהבןבהיותו
לאשפוז.בנהריה

להםונאמריהודהאתמצאולאהחוליםלביתההוריםכשהגיעוהיוםלמחרת החוליםלביתבבואםבחיפה.רמב״םהחוליםבביתלטיפולנשלחהואכי
נפטר.יהודהכילהםנמסררמב״ם

יהודה.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
ציונה:לגבי-החקירהממצאי

)גימל(גמליאלמריםהאםלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1 .12/10/49ביוםארצהעלתהגרפי

"סיאונהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
חודשיים.בתבהיותהשמר,עיןבמחנה31/10/49ביוםנפטרהשלמה"כת

סלימאןבת"ציונהלפיושמר,עיןמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.3
31/10/49ביוםנפטרה,12/10/49ביוםארצהעלתהגמל"ומריםצלח

בכרכור.1/11/49ביוםלקבורהוהובאה

ציונה:לגבי-הוועדהמסהנות
)גימל(,גמליאלומריםשלמהבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

וזאתחודשייםכבתבהיותהשמר,עיןבמחנה31/10/49ביוםנפטרה
ארצה.עלייתהלאחרכשבועיים

שמר(.לעין)הסמוךבכרכור1/11/49ביוםלקבורההובאהציונה
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יהודה:לגבי-החקירהממצאי

סלימןבן"יהודהלפיו,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
בנהריה.14/12/50תשי״אבטבתה'ביוםנולדגימאל"ומרים

עולהממנורמב״ם,הממשלתיהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.2
חודשיםוחצישישהבןבהיותו23/6/51ביוםאושפזגמל""יהודהכי

.18/7/51ביוםונפטר

קשהבשלשולהראשוניםהימים8ב-חלה"הילדכי:בגיליוןצויןכן
אבלהבריא...והילדפתאומיבאופןהשלשולנפסקמהקאות...גםולבסוף

באופןעלהוחומולשלשלשובהילדהתחילמהמחלההבראתואחרייום14
הזהובמצבאצידוזיסשלסמניםשובהופיעו.42ל-שהגיעעדהדרגתי

נפטר".הוא

הגסהמעישלבצקתנמצאההגופה"בפתיחתכי:נרשםהגיליוןבתחתית
והריאות".

יהודה"גמללפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
,18/7/51ביוםנפטר,241נהריהממעברתשלמה"

שישהבןבהיותו
חודשים.

מעיים.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

(,745/51סידורי)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4 תשי״אבתמוזי״דביוםנפטר,241נהריהממעבדתיהודה""גמללפיו
חודשים.שישהבןבהיותו,18/7/51

מעיים.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

"גמללפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
23/7/51ביוםלקבורהוהובאחודשיםשישהבןבהיותונפטריהודה"
התינוקות.בחלקת

.745/51מספרקבורהרישיוןצויןכן

יהודה:לגבי-הוועדהמסקנות

)גימל(,גמליאלומריםשלמהבןיהודהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.וחצישישהכבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית18/7/51ביוםנפטר

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת23/7/51ביוםלקבורההובאיהודה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041070897גמליאלציונהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.050282151גמליאליהודהשלת.ז.מספר
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התלונה:פרטי

קרניותורכיהשלוםיחיאבתמזל
154/95מספרתיק

בביתמזלנולדההתינוקת,שלאחיהקרני,ישעיהמרשלעדותופיעל
מתימן.לארץהגעתםלאחרכשבועייםשמרבעיןהחולים
עיןהחוליםלביתהוריהידיעלונלקחהבצהבתמזלחלתהחודשבתבהיותה

יום.יוםאותהביקרושםשמר,
הפצירוההוריםנפטרה.מזלכילהנאמרלבקרההאםכשבאההימיםבאחד
נקברה.שכברלהםנאמראולםהגופהאתלראותהחוליםביתהנהלתבאנשי

מזל.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

שלגי.לוועדתגםנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

מזלהתינוקתלפיו(,240605)מסילעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
עםארצהעלתהמזלכיצויןכן.1950בשנתבעדןנולדהקרנייחיאבת

.22/2/50ביוםמשפחתה

סלםיחיאמזללפיוחולים,קבלתספרמתוךדףצילוםהוועדהבידי.2 ימים.14בתבהיותהנפטרהקרני

יחיהמזללפיו(,84/505)המוותשלאחרנתיחהפרוטוקולהוועדהבידי.3
עודצריפין.החוליםבבית05:00בשעה4/3/50ביוםנפטרהקרניסלם .5/3/50ביוםנותחהגופתהכיבפרוטוקולצוין

הוועדה:מסקנות

ותורכיהשלוםיחיאבתמזלכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעפיעל
עלייתלאחריום12צריפין,החוליםבבית4/3/50ביוםנפטרהקרני

לארץ.המשפחה

קבורה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

מזל.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
.424601קרנייחיאל/יחיאהאבשלת.ז.מספר
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וגימהוחנהיחיאבןציוןהגחון:
155/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההאםעלתההתינוק,אחיוגימה,יהודהמרשלעדותופיעל
עתלית.במחנהושוכנה1949בשנת

כרמלהחוליםבביתבןהאםילדהלמחנההגיעםלאחרשלושהכחודשיים
שביתנאמרלאםרמב״ם.החוליםלביתציוןנלקחלמחנהמשחזרובחיפה.
מילה.בריתלויערוךהחולים
להתגוררעברוומשפחתההאםנפטר.ציוןכילאםנמסרמכןלאחרשבועיים
החוליםבביתלבררהלךובהגיעומכןלאחרכחודשייםארצהעלההאבביהוד.
נפטר.בנואכןכילונמסרושםבנוגורללגבירמב״ם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עםארצהעלתהיהוד"סאלם"חנההאם:לפיהעולה,תעודתהוועדהבידי.1
סעידיחיאהאבכיצויןנלווהבדף.14/1/49ביוםילדיהשלושת
.12/3/49ביוםארצהעלהוגימה

העוליםביתשלבעולהרפואילטיפולהמחלקהשלהפניההוועדהבידי.2
נולדציוןלפיהלעולה,הרפואיהשירותעבור10/3/49מיוםעתלית בןבהיותובטופס.הרישוםפיעלארצה""עלהביוםובו23/2/49ביום ומשקלווטוקסיקוזיסמדיספפסיהסעיד"יחיה"ציוןסבלוחצישבועיים החולים.בביתלאשפזוביקשוולכןק״ג2,650ל-ק״ג2,780מ-ירד

יחיה"ציוןלפיורמב״ם,החוליםביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.3
בביתואושפזחלה,23/2/49יוםילידעתליתהעוליםמביתסעיד"
.30/3/49ביוםונפטרוחצישבועייםבןבהיותו10/3/49ביוםהחולים

יחיה"ציוןלפיורמב״ם,החוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.4
שבועייםבןבהיותו10/3/49ביוםאושפזעתלית,העוליםמביתסעיד"
מעיים.דלקתשלבאבחנהוחצי

רע,הכלליהמצבמאד,ירודתזונהבמצבנמצא"התינוקכיצויןכן מאוד,הרבהמשלשלהורעהמצבקשה...חולהשלרושםעושהחיוור
טוקסי"התינוקבמשקלירידהפעם...מדימקיאומימיותרירעםהיצאות
.30/3/49ביוםנפטרוהוא

(,286/49סידורי)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 ,30/3/49ביוםנפטרעתלית,העוליםמביתמעיד"יחיה"ציוןלפיו ימים.חודשבןבהיותו
מעיים.דלקתהמוות:סיבת
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תינוק"סעידיחיה"ציוןלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
30/3/49תשייטאדרכ״טביוםלקבורהוהובאימיםחודשבןבהיותונפטר

במקום.התינוקותבחלקת

.286/49מממשלתיקבורהרישיון■צויןכן

הוועדה:מסקנות

נפטרוגימהסאלםוחנהיחיאבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבועייםכבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית30/3/49ביוםמעייםמדלקת
וחצי.
התינוקותבחלקתביוםבודודמחנההעלמיןבביתלקבורההובאציון
דוד.מחנהשל
שםעםבהצלבהוזאתמשפחתושםנרשםשלאאףעלציוןשלבזיהויוספקאין נוספים.ונתוניםאביו,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
סאלם.ציוןשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.003670486יחיאהאבשלת.ז.מספר

.003719499חנההאםשלת.ז.מספר
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מהצרי)חממה(ויונה)סאלם(שלוםבןיהודההנדון:
156/95מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאביומהצרי,שלוםמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחהיהודה.עםיחד1949בנובמברמתימן

אותוהיניקהשםשבמקום,התינוקותלביתנלקחחודשיםשישהבןבהיותו
נלקחשיהודההאםראתהבהגיעהמהזמןלאחרביום.פעמיםשלושאמו

נוספים.ילדיםעםבאמבולנס

שלושהבחיפה.החוליםלביתנלקחשבנהלהנודעהאםשעשתהבירורלאחר
קרובהגיעלמחרתנפטר.שבנםהמחנהברמקולהודיעומכןלאחרשבועות
אתלקחתשיבואולהודיעםכדיהחוליםמביתשנשלחלהוריםומסרמשפחה
בנם.

זאתסימנוואףנפטרשבנםלהםנאמרושםהמחנהבמשרדלבררהלכוההורים
העולה.בתעודת

יהודה.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלה1967בשנת

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
קודמות:ועדותממצאילגביטענותלהורים

שבנםלהםהודיעושבועותשלושהואחרי1949בנובמברעלוההורים.1
ביוםנפטריהודהכיצויןשקיבלושבמסמךאמרו,ייתכן,כיצדנפטר.

7/1/50.?

הפטירה:בתאריךסתירותישנן.2
המשפחהאולם7/1/50ביוםנפטרבנםהקודמותהוועדותממצאיפיעל

.1951בשנתנפטריהודהלפיוהפניםממשרדמסמךקיבלה

החקירה:ממצאי

"סאלםכירשוםבה(,58437)מסימקוריתעולהתעודתהוועדהבידי.1
כן.13/12/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושתמהצרי"וחממהסאלם .7/1/50ביוםונפטרבהגיעוחודשיםחמישהבןהיהיהודהכיצוין

עלהמהצרי"סלםבן"יהודהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
חודשים.שלושהבןבהיותו,13/12/49ביוםארצה

סלםבן"יהודהכיעולהממנומקורי,חולהגיליוןהוועדהבידי.3 ביוםהחוליםבביתואושפז13/12/49ביוםארצהעלהמתל'השומרמצהרי"
חודשים.חמישהבןבהיותו,23/12/49

העיןראשהעוליםמביתמצהרייהודהלפיהפטירה,הודעתהוועדהבידי.4
חמישהבןבהיותוהשומר(,)תל5מסיהחוליםבבית7/1/50ביוםנפטר

חודשים.

לב.ספיקתאיהמוות:סיבת
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19/11/95ביוםשהוצאהההוריםשהמציאופטירהתעודתהוועדהבידי.5
שציינוכפי1951בשנתולא7/1/50הינויהודהשלפטירתומועדולפיה
במכתב2/8/68ב-כברלהוריםנמסרזהפטירהתאריךבעדותם,ההורים

החקירות/מז״פ.אגףישראלמשטרתמאת

בןיהודהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
מסיהחוליםבבית7/1/50ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתמצהריסאלם

חודשים.חמישהבןבהיותוהשומר()תל5

העוליםמביתמצהריסאלםבןיהודהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7
ונקברלבספיקתמאיכתוצאהחודשיםחמישהבןבהיותונפטרשמרעין

תקווה.בפתח

סלםבןיהודהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.8
,1שורהב',ילדיםבחלקת11/1/50תש״יבטבתכ״בביוםנקברמצהרי
.10מסיקבר

הוועדה:מסקנות

כילעילהמידעמןבוודאותעולהיהודהשלגילובציוןהשוניאףעל
בבית7/1/50ביוםנפטרמהצרי)חממה(ויונה)סאלם(שלוםבןיהודה
לארץ.עלייתולאחרכחודשהשומרתלהחולים

,1שורהב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית11/1/50ביוםנקבריהודה
.10מסיקבר

מחישובנובעתמסתירות,סובלתהכרונולגיתההשתלשלותכיההוריםטענות
המקוריתהעולהתעודתפיועלהיותארצה,העלייהתאריךשלידםעללהוי
.1949שנתבסוף.כלומר,13/12/49ביוםלארץהמשפחהעלתה

שארפישעלהריבמסמכים,יהודהשלמשפחתובשםאחתאותהחלפתאףעל
ודאי.הואהזיהוימגוריו,ומקוםאביושםהפרטי,שמוכגון:הפרטים
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופט)דימ'קדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
.041969841יהודהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בגימוב)מרוסיה(ומריםבצלאלבןפרטי(שם)ללאהנדון:
157/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותלוי,תמרגבישלעדותהפיעל
ביפו.ושוכנה,1944בשנת
היניקההאםאביב.תלהדסההחוליםבביתבןהאםילדה1948שנתבמהלך
וביקשההחוליםמביתהאםשוחררהמכןלאחרימיםשלושההלידה.לאחראותו
נפטר.הואכילהנמסרעתשבאותהאלאאתה,בנהאתלקחת

קבר.חלקאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לבצלאללפיואביב,תלהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 אביב.תלהדסההחוליםבבית,8/12/47ביוםבןנולדבגימובולמרוסיה
ביפו.התגוררההמשפחהכיצויןכן

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
החוליםבבית9/12/47ביוםנפטרמיפובגימובובצלאלמרוסיהשלהילד
יום.בןבהיותואביב,תלהדסה

הוועדה:מסקנות

נפטובגימובומרוסיהבצלאלשלהבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן יום.בןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית9/12/47ביום
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.002581734בצלאלהאבשלת.ז.מספר

.004407920מריםהאםשלת.ז.מספר
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קרניומזליצחקבתחנההנדון:
158/95מספרתיק

התלונה:פרטי

לביתחנההוכנסההתינוקת,שלאמהקרנימזלגברתשלעדותהפיעל
ארצה.הגיעםעם,1949בשנתשמרעיןבמחנההתינוקות

ובדלתלבקרההאםהגיעהחודשים,שלושהבתהייתהחנהכאשרהימים,באחד
להומסרוחנהאתששקלואנשיםשלושהראתההתינוקותביתשלהכניסה
שהקיאה.כיווןלהאכילהשתיכנסצורךאיןיוםשבאותו

יותרטובלמקוםהועברהשחנהלהנאמרהתינוקותלביתכשהגיעהלמחרת
שםאבלחנהלפרדסהופנוהםהאם,לדבריאליה.תוחזרימיםמספרובעוד

הבת.נמצאהלא

נפטרה.שחנהלהםואמרהמשפחהלאוהלאדםהגיעימיםמספרלאחר

קבורתה.מקוםאתולאגופתהאתראולאההורים

קודמות.ועדותבפנינמסרהזועדות

החקירה:ממצאי

בת"חנההתינוקתלפיורישום,ובולעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.1949בשנתנולדהגרני"יצחק

וגזלמשה"יצחקלפיה(,51092מקורית')מסיעולהתעודתהוועדהבידי.2 .14/10/49ביוםארצהעלוימים,שמונהבתשהיתהחנה",ובתםגרני

".4/12/49ב-"מתהכינרשםחנהשללשמהסמוך

כיעולהוממנובחדרההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
וחצי,חודשבתבהיותה,4/12/49ביוםנפטרהגרני""חנההתינוקת

ודיסטרופיה.מרעלתכתוצאהשמר,עיןהעוליםבבית

עולהתעודתמסי)צויןא'שמרעין׳ממחנהקבורהפנקסאיתרההוועדה.4
נפטרהגרניוגזלמשהיצחקבתחנההתינוקתכיעולהשממנו(,51092
שמר.בעיןונקברהחנהבפרדס4/12/49ביום

הוועדה:מסקנות

בתחנהכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
הקברותבביתיוםבאותוונקברה4/12/49ביוםנפטרהקרניומזליצחק
שמר.בעין

לארץ.המשפחהבניעלייתלאחרכחודשייםנפטרהחנה

במקוםגזלשלכבתההתינוקתמופיעההקבורהובפנקסעולהשבתעודתאףעל
סופר.בטעותשמדוברמשוםודאי,הואשהזיהויהרימזל,

שארפישעלהריהנ״ל,במסמכיםחנהשלמשפחתהבשםאחתאותהחלפתאףעל
המשפחהעלייתתאריךמגוריה,מקוםהוריה,שםהפרטי,שמהכגון:הפרטים,

ודאי.הואהזיהויפטירתה,ותאריךארצה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדור
ועדהחבר

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

.041476532חנהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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עמרושמעהיוסףבתשושנההנדון:
159/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותפרחי,שרהגבישלעדותהפיעל
חנה.בפרדסוהתגוררה1943

שושנהסבלהחודשיםשמונהכבתכשהיתה.11/11/49ביוםנולדהשושנה נלקחההמרפאהאחותשלבעצתההמקומית.למרפאהונלקחהוהקאותמשילשולים
בביתשושנהאתלבקרבאההאםבעפולה.החוליםלביתאביהידיעלשושנה
פעמים.מספרהחולים

נפטרה.שושנהלפיהבדוארהודעהלמשפחהנשלחהאשפוזהלאחרימיםשבוע
והובאהנפטרהאכןשושנהכילונמסרושםבעפולההחוליםלביתנסעהאב

לקבורה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
המשפחהקיבלהכןשושנה.שםעלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים שושנה.עבורמגןערכתקבלתאישור

הה?ירה:ממצאי

עולהממנובעפולה,"העמק"החוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.1 בהיותה,28/6/50ביוםהחוליםבביתהתקבלהחנהמפרדסשושנהעמרכי
חודשים.וחצישמונהבת

פצעוקיבלהנפלהלכןקודםשבועותשלושהכיצויןהמחלהבגיליון
רגלמניעהואיננהטובהרגישהלאומאזהחוליםבביתואושפזהבראש

בצהבת.חלתהכיבוצויןכןימנית.

בהמשך,ולהשתעל.להקיאלשלשל,שושנההחלהאשפוזהטרםימיםחמישה לבסוףשנפטרהעדלטיפוליםהגיבהלאהיאשושנה,שלמצבההידרדר המוח.קרוםמדלקתכתוצאה1/7/50ביום

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
עפולה,החוליםבבית1/7/50ביוםנפטרהחנהמפרדסשושנה,עמר שנה.בתבהיותה

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

"נמרכיעולהממנועפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
על5/7/50ביוםונקברהשנתייםבתבהיותהנפטרהחנהמפרדסשושנה"
החולים.ביתחשבון
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הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרהעמרושמעהיוסףבתשושנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שמונהכבתבהיותהעפולההעמקהחוליםבבית1/7/50ביוםהמוחקרום

חודשים.

שנעשה.כפיהקבורהביומןהגילרישוםאףעלשושנהשלבזיהויהספקאין

עפולה.העלמיןבבית5/7/50ביוםלקבורההובאהשושנה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.030042873שושנהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

298



)חלא(נגרווזמגיהיעקבבת)נעמה(נעמיהנדון: 160/95ר5מסתיק

התלונה:פרטי

)נעמי(נעמהנולדההתינוקת,אחותנגר,רומיההגב'שלעדותהפיעל
בתימןחאשדהעוליםלמחנההמשפחהנכנסה1949ובשנתבתימן1946בשנת

החוליםלבית)נעמי(נעמהנלקחההאשד,למחנההכניסהלאחרקצרזמן
נעמהשלגורלהעלדברנאמרלאלמשפחהעקבותיה.נעלמוומאזשבמחנה
ארצה.העלייהועדהעלמהמאזאותהראולאוהם)נעמי(

עללהצביעהיכוליםממצאיםלכלהגיעהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
)נעמי(.נעמהשלגורלה
שבתימן.האשדלמחנההמשפחהכניסתקודםנפטרההמשפחהאםכייצוין

החקירה:ממצאי

השונותהתמותהוברשימותבארכיוניםמקיפותבדיקותערכוהוועדהחוקרי
לבררהצליחולאאךשבתימן,האשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדות

)נעמי(.נעמהשלבגורלהעלהמה

הוועדה:מסקנות
בת)נעמה(נעמישלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

)הלא(.נגרותמניהיעקב

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
)נעמה(.נעמישלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד .04159453-2)הלא(נגררומיהאחותהשלזהותתעודתהוועדהבידי
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)אחמר(הלויוסעדהיוסףכןפרטי(שם)ללא 161/95מספרתיק
הנדון:

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אביהלוי,יוסףמרשלעדותופיעל
להיריונה.הרביעיבחודשהיתהאשתוכיהעד,צייןכן.1949בנובמבר
אי.העיןראשבמחנהשוכנההמשפחה
ילדהתש״י,שנתבעומרל״גלאחרימיםשלושהמכן,לאחרחודשיםחמישה

הלידה.לאחראותוראתהלאהאם)דגיאני(.יפוהחוליםבביתבןהאם
נמסרלבכות,החלהכשהאםנפטר.בנהכילאםנאמרמכן,לאחרימיםארבעה בהגיעהאךאותו,לקחההאםנפטרה.אמוכילהנאמרשלגביותינוקלידיה
התינוק.ממנהנלקחלמחנה
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

חינולדאחיוכישהדגיש,לויאברהםהתינוקאחיעםשוחחוהוועדהחוקרי לבנידומההיהבנהפטירתעלהודעהלאחרהאםלידישנמסרהתינוקוכי
המשפחה.

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

וסעדהמסעוד"יוסףלפיוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ארצהעלו,55278מספרעולהותעודת1677מספרכרטיסנושאיאחמר" .2/11/49ביום

האם:כיעולהממנודגיאני,החוליםביתשלאשפוזכרטיסהוועדהבידי.2 ".28/4"ליוםעד25/4"ביוםאושפזהג',העיןמראשאחמרי""סעדה
סעדה""יוסףלפיודגיאני,החוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.3 כיבהערותצויןכןלהיריונה.השביעיבחודשמוקדמתבלידהעוברילדה

מת.נולדבנה

וסעדהמסעוד"יוסףשלבנםלפיומתות,לידותפנקסהוועדהבידי.4 בבית25/4/50תש״יבאיירח'ביוםמתנולדב',העיןמראשאחמרי"
יפו.ליולדותהחולים

העיןמראשאחמרי""יוסףשלבןלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.5 אביב.בתללקבורההובאבי,

ילדכיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.6
והובאדגיאניהחוליםבביתנפטרב',העיןמראשאחמרוסעדהיוסףשל

שאול.קרייתהעלמיןבביתתש״יבאיירח'ביוםלקבורה
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הועדה:מסקנות

נולד)אחמר(,הלויוסעדהיוסףשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
דגיאני.יפוליולדותהחוליםבבית25/4/50ביוםמת

לאנפלבהיותואךשאולקריתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהתינוק קבורתו.מקוםצויין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.041462300הלוייוסףהאבשלת.ז.מספר

.041462318הלויסעדההאםשלת.ז.מספר
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קרני)זהרה(ושרהסאלםבנותפרטי(שםללא)תאומותהנדון:
162/95מספרתיק

התלונה:פרטי

חוליםבביתהתאומותנולדוהתאומות,אםקרנישרהגבישלעדותהפיעל
.1951בשנתבירושליםאיהדסה

המשפחהנפטרו.שהןלהנאמרמכןולאחרימיםעשרהבמשךאותןראתההאם
התאומות.קבורותהיכןידועולאפטירהתעודותקיבלהלא

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

רישום,ובוירושליםהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.1
הדסההחוליםבביתשנפטרוקרנישרהכבנותרשומותהתאומותלפיו

ירושלים.

בתבהיותה14/6/51ביום)פג(בשלותמחוסרנפטרהמהתאומותאחת
ימים.ארבעה

שישהבתבהיותה16/6/51)פג(בשלותמחוסרנפטרההתאומהאחותה
ימים.

בתהכינאמרבתעודהמהתאומותאחתלגביפטירהתעודתאיתרההוועדה.2
החוליםבביתימיםשישהבתבהיותה16/6/51ביוםנפטרהקרנישרהשל

ירושלים.הדסה

סידורי)מסיירושליםקהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.3
בסיוןי״גביוםנקברוקרניומאלםשרהשלהתאומותלפיה(3094

קבורה.מקוםציוןללאבאדרשיחיהקברותבבית,17/6/51תשי״א,
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הוועדה:מסקנות

התאומותכיבוודאותעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
כתוצאהירושליםהדסההחוליםבביתנפטרוקרני)זהרה(ושרהסאלםבנות
)פג(.בשלותמחוסר

והתאומהימים,ארבעהבתבהיותה14/6/51ביוםנפטרהמהתאומותאחת
ימים.שישהבתבהיותה16/6/51ביוםנפטרההשנייה

ציוןללאבירושליםבאדרשיחיהעלמיןבבית17/6/51ביוםנקברוהתאומות
כנפל.מוגדרותוהןמאחרקבורהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

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

התאומות.
.42008698)זהרה(

ת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
שרהקרניהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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מנצורוציונהיוסףבת)סעידה(מזלהנדון:
163/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אבימנצור,יוסףמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנההשנתייםבתסעידהעםיחד1949בשנת

וביקשההמשפחהלאוהלאחותהגיעההמשפחה,עלייתלאחרשלושהאויומיים
לבקרהבאוהאבחנהלפרדסהועברהסעידהחנה.לפרדססעידהאתלהעביר
פעמיים.

עמדהאבנפטרה.כילונאמרהשלישיתבפעםסעידהאתלבקרהאבכשבא
בשלילה.נענהאךסעידהשלגופתהאתלראותלויינתןכיבתוקף

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןהוועדהבידי.1 שנתצוינהכן.10/10/49ביוםארצהעלתהמנסור"יוסףבת"סעידה
סעידה.שללידתהכשנת1949

"יוסף לפיוא',שמרעיןלמחנהשהגיעועוליםרשימתאיתרההוועדה.2
ביוםארצהעלו64747מספרעולהתעודתמנסור״וציונהיוסף

".1כ-״"סעידה"שלגילהצויןזוברשימה.10/10/49

סעידהכיעולהממנוא',שמרעיןמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
סעידהכיצויןכן.10/10/49ביוםארצהעלוומשפחתהמנסוריוסף
בהיותה26/10/49ביום"ממחלה"כתוצאהנפטרה64747עולהתעודתמספר

חנה.פרדסהעלמיןבביתביוםבולקבורהוהובאה"2"בת

הוועדה:מסקנות

מנצורוציונהיוסףבת)סעידה(מזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנתיים,בתבהיותהחנה,בפרדס26/10/49ביוםממחלהכתוצאהנפטרה
לארץ.עלייתהלאחרוחציכשבועייםוזאת

חנה.בפרדסביוםבולקבורההובאה)סעידה(מזל

לשנתמתייחסלעולהרישוםבשאלון"1949"השנהציוןכילהניחסביר לידתה.לשנתולאארצהעלייתה

ביומןגילהרישוםעםאחדבקנהעולהאביהעדותפיעלסעידהשלגילה
הקבורה.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.041398488מנצורמזלשלת.ז.מספר-הרישוםן

.041398462מנצוריוסףהאבשלת.ז.מספר

041398470מנצורציונההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכו-הפניםמשרד
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באבומדסלמנשהבתמזלהנדון:
164/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהבאבו,מנשהמרשלעדותופיעל
.השרוןרמתבמעברתהתגוררההמשפחהמעירק.15/1/51ביום

הייתהומזלהיותביפו.דגיאניהחוליםבביתנולדוהתאומהואחותהמזל
למעברהתוחזרשמזלנמסרלמשפחהאחות.בהוראתהחוליםבביתהושארהחלשה

כשתבריא.

תעודתקיבלולאאןנפטרה,שמזלנכתבבומברקהמשפחהקיבלהחודשכעבור
פטירה.

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

הה?ירה:ממצאי

ואחותהמזללפיויפו,הבריאותמשרדשללידותפנקסהוועדהבידי.1
תשי״ב,בתשריכ״זביוםנולדובאבוומרסלמנשהבנוחרות,התאומה

27/10/51.

באבומנשהבתמזלהתינוקתלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.2
תשי״ב,בטבתג'ביוםונפטרה27/10/51ביוםנולדההשרוןמרמת

)דגיאני(.יפולילדיםהחוליםבבית,1/1/52
מזלהתינוקתלפיויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3

בבית1/1/52תשי״בבטבתגי.ביוםנפטרההשרוןמרמתבאבומנשהבת
חודשיים.בתבהיותהיפו,ליולדותהחולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

מרמתבאבומזלהתינוד!תכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.4
חלקהאביבבתלהעלמיןבביתונקברהחודשייםבתבהיותהנפטרההשרון
.12מסיקבר,1שורהג',

מזלהתינוקתלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.5
בטבתד'ביוםנקברהחודשייםבתבהיותהשנפטרההשרוןמרמתבאבו

.12מס'קבר,1שורהגי,חלקהשאולקרייתהעלמיןבביתתשי״ב

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהבאבוומרסלמנשהבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים.בתבהיותהדגיאני-יפו,וילדיםליולדותהחוליםבבית1/1/52

שורהג',חלקהשאולקרייתהעלמיןבבית2/1/52ביוםלקבורההובאהמזל
.12מסיקבר,1
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

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

העתק:
באבו.מזלשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.047668512באבומנשההאבשלת.ז.מספר

.047668520באבומהסלהאםשלת.ז.מספר
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מעודהוחביבהיחיאבןיחיאהנדון:
165/95מסברתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאביומעודה,יחיאמרשלעדותופיעל
.1950בשנתמתימן

עללודהתעופהלשדהבלילההמשפחההגיעעםמידנלקחשנהבןשהיהיחיא נשים.שתיידי

נלקחהלמחרתלרופא.נלקחשיחיאלהםומסרלמשפחהניגשערביתדובראדם
הצלחה.ללאאךבנםאתחיפשושםהעין,ראשלמחנההמשפחה

לפקידניגשהאבנפטר.שיחיאהודעהובומברהקיבלוחודשיםכארבעהלאחר
נמסרהחוליםלביתהאבבהגיעצריפין.החוליםלביתלגשתלושהציעבמחנה

זה.בשםילדשאיןלו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

וחביבהיחיא"יחיאלפיה(,12829)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
יחיאכיצויןכן.17/4/50ביוםארצהעלוילדיהםושלושתמעוודה"

החוליםבבית17/4/50בתאריך"ונפטרבהגיעוחודשיםשבעהבןהיה
צריפין".הממשלתי

648כרטיסמספרצויןבוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
וחביבה"יחיאמעודה"יחיאכיצויןכן.12829עולהתעודתומספר
כיצויןכן.17/4/50-18/4/50הימיםביןארצהעלוילדיהםושלושת
החוליםבבית17/4/50ביוםונפטרבהגיעוחודשיםארבעהבןהיהיחיא

צריפין.הממשלתי
אלהמופנה17/4/50מיוםהקליטהמחלקתמטעםמכתבאיתרההוועדה.3

לביתנשלחיחיה"בןיחיה"מעודהלפיוהעין,ראשהעוליםביתהנהלת
חודשים.שישהבןבהיותוהתעופה,משדהישרהחולים

העיןמראשמעודה""יחיאכיעולהממנוחולה,גיליוןהוועדהבידי.4
.19/4/50ביוםונפטרחודשיםשישהבןבהיותו17/4/50ביוםאושפז

שלבמצבמאודקשהחולהשלרשםעשה"הילדנרשם:החולהבגיליון
לכניסתוהשלישיוביוםקשהואנמיהמוגדליםוכבדטחולאטרופיה...

נפטר".

אלהמופנה30/4/50מיוםצריפיןהחוליםמביתמכתבאיתרההוועדה.5
בןיחיה"מעודהלפיוג',העיןראשהעוליםביתשלהקליטהמחלקת .20/4/50ביוםנפטריחיה"

ריאות.ודלקתהתייבשותהמוות:סיבת
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כרטיסמספרצויןבוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
,20/4/50ביוםצרפנד"החוליםבבית"מתמעודהיחיאכיצויןכן.648

חודשים.שישהבןבהיותו

"יחיאכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
החוליםבבית20/4/50ביוםנפטרביהעיןמראש)מעודה("מעודר

חודשים.שישהבןבהיותוצריפין,

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

נפטרהעיןמראשמעודד""יחיאלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.8
שישהבןבהיותוצריפין,החוליםבביתריאותודלקתמהתייבשותכתוצאה
תקווה.בפתחלקבורהוהובאחודשים

הובאמעודהיחיאלפיותקווה,פתחקדישאמחברהאישורהוועדהבידי.9
קברט״ז,שורהילדיםבחלקת,24/4/50תש״י,באיירז'ביוםלקבורה

.12מספר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרמעודהוחביבהיחיאבןיחיאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לארץ.המשפחהעלייתלאחרימיםכשלושהצריפין,החוליםבבית19/4/50

.12מספרקברט״ז,שורהילדיםבחלקת24/4/50ביוםלקבורההובאיחיא

פטירתו.מועדלענייןיחיאשלהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
יחיא.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04274679/2יחיאמעודההאבשלת.ז.מספר
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שמעוןושרהאברהםבןיוסףהנדון:
166/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםשמעון,שרההגב'שלעדותהפיעל
שוכנההמשפחהחודשים.11כבןבהיותויוסףעםיחד1949בשנת
העין.בראש
תנאיבשלהתינוקותלביתיוסףהועברלמחנה,המשפחהכניסתלאחרקצרזמן
האםמשהגיעההימים,באחדיום.בכללהיניקובאהוהאםהקשיםהאווירמזג
כיבמקוםהאחותידיעללהנאמריוסף,אתלהיניקבכדיהתינוקותלבית
השומר.תלהחוליםלביתוהועברברעחשיוסף

יחדהחוליםלביתלנסיעהוהתלוותההתינוקותלביתהיוםלמחרתחזרההאם
יוסף.אתמצאהלאאךילדיהן,אתשחיפשונוספותאמהותמספרעם

ייתכןכילהאמרהוזויוסף,שלבעניינוהתינוקותביתלאחותפנתההאם
נפטר.שיוסף

נפטר.בנהאכןכילהנאמרבדיתימרהמחנהמנהלעםהאםשערכהבבירור

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
יוסף.שלשמועלגיוסצוהמשפחהלדבריהתקבללימים
החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה63747מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
"נפטרפקיד:רשםלשמובסמוךארצה.עלייתועםשנהבןהיהיוסף
העין".בראש

שמעוןאברהםבןיוסףכיעולהממנולעולה,רישוםשאלוןהוועדהבידי.2
.4/10/49ביוםארצהמשפחתועםעלה

,6028סדורימספרהשומרתלהחוליםלביתכניסהיומןהוועדהבידי.3
העין,ראשהעוליםממחנהיוסף"שמעוןבןדוד"אברהםכיעולהממנו

.12/10/49ביוםונפטר10/10/49ביוםהחוליםלביתהתקבל

הלב.בשרירודלקתמעייםדלקתהמוות:סיבת

השומר,תלהחוליםביתשל6028/49מספרחולהגיליוןהוועדהבידי.4
העין,ראשהעוליםממחנהיוסף"שמעוןדודבן"אברהםכיעולהממנו

בןבהיותו",12/10"ביוםונפטר10/10/49ביוםהחוליםלביתנתקבל
חודשים".1/28"

הלב.בשרירודלקתמעייםדלקתהמוות:סיבת
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ממנותקווה,פתחמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
12/10/49ביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהאברהם""יוסףכיעולה
".1/28"בןבהיותוהשומר(,)תל5מספרהחוליםבבית

ריאות.ודלקתתשישותהמוות:סיבת

"יוסףכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןהוועדהבידי.6
)תל"5מספרהצבאיהחולים"בבית12/10/49ביוםנפטראברהם"
חודשים.וחצישמונהבןבהיותוהשומר(,

אברהם""יוסףכיעולהממנו,00931מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.7
לב,מדוםכתוצאהנפטר(,5מספרהחולים)ביתהעיןראשהעוליםמבית

בפתחלקבורהוהובאשי"1/28"בןבהיותובריאותופגיעהתשישות
תקווה.

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
)תל5מספרהחוליםבביתנפטרהעין,ראשהעוליםמביתאברהם""יוסף
סגולההעלמיןבביתלקבורהוהובאשנה"1/28"בןבהיותוהשומר(
שורההילדיםבחלקת13/10/49תש״יבתשריבכישחלבשבועה'ביום
.41מספרקבר"/א/"

"הילדכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.9
נפטרהעין,ראשהעוליםבמחנהשהתגוררתימניממוצאאברהם"יוסף
1/28"בןבהיותוהשומר()תלליטוינסקיתל,5מספרהחוליםבבית
13/10/49תש״יבתשריבכישחלבשבועה'ביוםלקבורהוהובאשנה"

.41מספרקבר"/א/",שורהילדיםבחלקת

שלהקבורהביומןנרשםיוסף,פרטינרשמושבצידו,56הסדוריהמספר
הקבורה.וברישיוןהקבורהבאישורסגולה,העלמיןבית

הקבורה.בהוצאותנשאההיהודיתהסוכנות

הוועדה:מסקנות

נפטרשמעון,ושרהאברהםבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
השומר,תלהחוליםבבית12/10/49ביוםריאותודלקתמתשישותכתוצאה
ארצה.עלייתולאחרימיםכשבועוזאתחודשים,וחצישמונהבןבהיותו

שורההילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית13/10/49ביוםלקבורההובאיוסף
.41קבר"/א/",

לגביכקובעהשומרתלהחוליםביתשלהמחלהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
יוסף.שלגילו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.1369293שמעוןיוסףשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפגיםמשרד
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)יחיא(השאשיחיא־וחביבהבתציונההנדון: 167/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותכהן,ברכהגבישלעדותהפיעל
החודשים.ארבעתבתציונהוביניהםילדיהםשבעתעם1949שנתבמהלך

שמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחה

כילאםנאמרמה,זמןלאחראחותה.מידיציונהנלקחהלמחנה,בהגיעם
אמהאותההיניקהימיםחמישהבמשךשבמחנה.התינוקותלביתנלקחהציונה
כילהנאמרהתינוקות,לביתהאםמשהגיעההשישיביוםביום.פעמיםכשלוש
בחיפה.החוליםלביתונלקחהחלתהציונה

רחוקהחוליםשביתהתינוקותבביתלהנאמראךציונה,אתלבקררצתההאם נפטרהציונהכילהנאמרהיום,למחרתמששבהלשם.שתיסעצורךואין
לקבורה.כברוהובאה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

כיצויןבוהפנים,ממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלה26/7/95ביום
.00/08/50ב-נפטרה,0-4157346-0זהותתעודתמספריחיאאברהםבתציונה

בהלול-מינקובסקי.ועדתחוקרילפני16/7/67ביוםהאםשמסרהמעדות
ציונהביניהםילדיהשבעתעם18/12/49ביוםארצהעלתההאםכיעולה
אמהציונה.מידינלקחהלמחנה,הגיעםעםחודשים.וחצישלושהכבתשהיתה התינוקות.לבית

ובתההאםחלתהזו,תקופהבתוםשבועות.כשלושהבמשךלהיניקהבאההאם
לביתהאםמשהגיעהמכן,לאחרימיםשישהציונה.אתלבקרהלכהשרה

בחיפה.החוליםלביתונלקחהחלתהציונהכילהנמסרהתינוקות,

כןנפטרה.ציונהכילהנאמרהתינוקות,לביתהאםכששבההיום,למחרת .2/3/50ביוםארצההגיעבעלהכיהאםציינה

בעלהשלעלייתוקודםבתהפטירתעללההודיעוכיהאםמסרהבעדותה
ארצה.

שםכיעולה13/7/95מיוםהתינוקת,אחותכהן,ברכההגב'שכתבהממכתב
אברהם.ונהיהסב

החקירה:ממצאי

האםלפיההמשפחה,שמסרה(58711)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
צויןכן.18/12/49ביוםארצהעלוילדיהושבעתיחיאאברהםחביבה

רישומים".29/12"נפטרהוכיבהגיעהחודשיםשלושהבתהיתהציונהכי
המחנות.פקידיידיעלכללבדרךנעשוכאלה

לפיההמשפחה,שמסרה(13121)מספרנוספתעולהתעודתהוועדהבידי
.2/3/50ביוםבנועםארצההגיעיחיאאברהםיחיאהאב
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הוועדה:מסקנות

השאשוחביבהיחיאבתציונהכיסבירותשלבמידהעולהלעילהמידעמן
.29/12/49ביוםנפטרה)יחיא(,

קבורתה.מקוםלגבימידעהוועדהבידיאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

׳־/ £
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

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

.0-4157346-0ציונהשלת.ז.

.4157339יחיאחביבההאם:שלת.ז.

העתק:
מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

מספר
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גרשיוחממהחייםבתציונההנדון:
168/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםגרשי,חממהגבישלעדותהפיעל
העין.ראשבמחנהושוכנה1949בשנת

ואמההתינוקתלביתציונהנלקחההלידהלאחרהמשפחה.באוהלבתילדההאם
ונלקחהחלתהציונהכילהנאמרהימיםבאחדיום.מדילהיניקהבאה

בגורלה.עלהמהלהוריםידועלאומאזלטיפול

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

לציונה.בנוגעממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

צלאח"סאלם"חממההאםלפיההמשפחהשמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
.18/11/49ביוםארצהעלתה

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
של)הסבאהאםאביכיעולהממנו,55639מספרעולהותעודת2049מספר

חממהביניהםילדיהםשניעםארצהעלוצאלח"ומריםסלם"סלםציונה(
ציונה(.של)אמא

אביהשלהמלאשמוכיהתבררהפניםבמשרדהוועדהחוקרישערכובבדיקה.3
גרשי.משהבןחייםהואציונהשל

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלנפטריםיומןאיתרההוועדה.4
בבית13/2/50ביוםנפטרהמוסא"בת"דינהלפיו,2049מספרלכרטיס
יום.25בתבהיותהבמחנה,החולים

מוסא"בת"ציונהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בהיותה,9/2/50תש״יבשבטכ״בביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנה

חודש.בת

ציונה"הילדהלפיוסגולה,העלמיןביתשלהבורהיומןאיתרההוועדה.6
והובאהימיםחודשבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנהמוסא"בת

קברי״ג,שורהב',ילדותבחלקת13/2/50תש״יבשבטכ״וביוםלקבורה
.11מספר
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהגרשיוחממהחייםבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.בתבהיותההעיןראשבמחנה13/2/50

שורהב',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהציונה
.11מספרקברי"ג,

עםבהצלבהוזאתציונהשלבזיהויהספקשאיןהריבשמההשיבושאףעל
נוספים.ופרטיםהשוניםבמסמכיםהרשוםמוסאסבהושם2049הכרטיסמספר

שלפטירתהמועדלגביהעיןראשמחנהשלהנפטריםיומןעלמסתמכתהועדה
ציונה.
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדה•חברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
גרשי.ציונהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
הזיהוי,תעודותמספריאודותהילדהאםגרשיחממהלגירשוםבמכתבפניה

נענתה.לא
.37051חנהפרדס127זרובבלרה'המשפחה:כתובת
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לגזיאלופורטונהגבריאלבת)דורינה(אסתרהנדון:
170/95מספרתי?

התלונה:פרסי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהלגזיאל,עמוסמרשלעדותופיעל
אי.מחנהליד,בית-פרדסיהבמחנהושוכנה1949בשנתמטריפוליאסתרעם

הילדיםלביתוחצי,שנהכבתשהיתהאסתר,עםונלקחבדיזנטריהלקההאח
מרפארמתהחוליםלביתשניהםהועברומכןלאחרימיםמספרבמקום.
.גןשברמת

נפטרהאסתרכילוונאמרלהיכנסהורשהלאהחוליםלביתהאבבהגיע
גבוה.מחוםכתוצאה

לוועדות.נמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

חודשבמהלךארצהעלהלגזיאלגבריאללפיהעולה,תעודתאיתרההוועדה.1 .1949אפריל

בת"אסתרלפיואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 אביב,בתלהחוליםבבית6/7/49ביוםנפטרהלידמביתלרזיאל"גבריאל
שנה.בתבהיותה

חריפה.מעייםדלקתהמוות:סיבת

"אסתרלפיושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
.5שורה,6/7/49תשייט,בתמוזט'ביוםלקבורההובאהלזריאל"

הוועדה:מסקנות

ופורטונהגבריאלבת)דורינה(אסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שנה.בתבהיותהאביב,בתלהחוליםבבית6/7/49ביוםנפטרהלגזיאל

.5בשורהשאול,קרייתהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאהאסתר

פישעלהריהשונים,במסמכיםאסתרשלמשפחתהשםבציוןהקלהשוניאףעל
בזיהויה.ספקאיןהנתוניםיתר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי
העתק:
.0568864אסתרשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שרעביומריםיחיאבת)אביבה(שולמיתהנדון:
171/95מספרתיק

התלונה:פרטי

במרץארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחישרעבי,אליהומרשלעדותופיעל
.העיןראשבמחנהושוכנה1949

והועברהברעחשהחודשיםשבעהבתוכשהיתההעוליםבמחנהנולדהשולמית
אתלממןהתקשתההאםליטוינסקי.תלהחוליםלביתשבמחנההתינוקותמבית
בודדות.פעמיםשולמיתאתוביקרההחוליםלביתהנסיעהדמי

נפטרה.שולמיתכילמשפחהנמסר,מכןלאחרחודשיםמספר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

בתהכיהאםציינהבהלול-מינקובסקיועדת
לשולמית.ישונהשמה

חוקרילפניבעדותהכייצוין
כידרשבעלהאךאביבהנקראה

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

שרעבי,ומריםיחיאבת)אביבה(שולמיתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הדסההחוליםבבית6/8/50ביוםמעייםודלקתריאותמדלקתכתוצאהנפטרה
חודשים.כשמונהבתבהיותההעין,ראש

פתחסגולההעלמיןבבית7/8/50ביוםלקבורההובאה)אביבה(שולמית
.6מספרקברכ״א,שורהב',ילדותבחלקתתקווה

המופיעההנפטרת.3/7/50כילידתשולמיתנרשמההפטירותבפנקסכייצוין
שלהלידהתאריכיהוחלפוהנראהככל.1/1/50כילידתנרשמהשלפניהבשורה

1/1/50ילידתהינהשולמיתכימוריםהקודמיםהמסמכיםכלשכןהשתיים,
העין.ראשהדסההחוליםבביתראשוןלאשפוזהופנתה1950מרסבחדשוכבר

תאריךלגביכקובעיםהחוםוגיליוןלאשפוזההפניהעלמסתמכתהוועדה
שולמית.שלפטירתה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

.0568021שרעבי)זכריה(יחיאהאבשלת.ז.מספר

.0568022שרעבימריםהאםשלת.ז.מספר
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שלומיומלכהרפאלבניואיובדניאל-ילדים2הנדון:
172/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקות,שלאחיהםשלומי,הרצלמרשלעדותופיעל
רמתיים.במעברתוהתגוררה1950בשנתמפרס
שמונהכבןבהיותוסבא.בכפרהיולדותבבית1950שנתבאמצענולדדניאל החוליםלביתהאםידיעלונלקחנשימהמקשיידניאלסבלחודשים

השומר.תל

דניאלכילוונמסרהשומרתלהחוליםבביתמכןלאחרשבועלבקרובאהאב
יוםבאותולשםנסעהאביעקב.בבארהרופא""שמואלהחוליםלביתהועבר

נפטר.דניאלכילונמסרובהגיעו

פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתאוגופהראולאההורים
איובנלקחשנתייםבןבהיותורמתיים.במעברת1953בשנתנולדאיוב
לקחתווישמשונהאיובשלהליכתוכילאםמסרהבמקוםוהאחותחלבלטיפת נפטראיובכיהחוליםבביתלאםנמסרזמןלאחרהשומר.תלהחוליםלבית ילדים.משיתוק
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
דניאל:לגבי-החקירהממצאי

בן"דניאללפיוסבא,כפרהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
.24/6/51תשי״אבסיוןכ'ביוםנולדבמקור()כךשלומי"וגוהרהרפאל

רמתיים.במעברתהתגוררהמשפחתו

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 ביוםונפטר1951בשנתנולד56צריףרמתייםממעברתשלומידניאל
ברק.בבניהחוליםבבית28/1/53

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת
כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3

ביוםלקבורהוהובאשנתיים,בןבהיותונפטרשלומירפאלבןדניאל .37מספרקבר,1שורהג',חלקה29/1/53תשי״גבשבטי"ג

דניאל:לגבי-הוועדהמסקנות
ביוםנפטרשלומיומלכהרפאלבןדניאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

ושבעהשנהכבןבהיותוילדיםמשיתוקברקבבניהחוליםבבית28/1/53
חודשים.

אביב-יפובתלשאולקרייתהעלמיןבבית29/1/53ביוםלקבורההובאדניאל
.37מספרקבר,1שורהג',בחלקה
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איוב:לגבי-החקירהממצאי

בןאיובלפיוסבא,כפרהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
ביוםנולד548צריףרמתייםממעבדתבמקור()כךשלומיוגוהרהרפאל
סבא.כפרהיולדותבבית17/1/55תשט״ובטבתכ״ג

לפיוהשומרתלהממשלתיהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.2
נפטר.יוםובאותו11/2/55ביוםאושפזשלומירפאלבןאיוב

איובלפיואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
החוליםבבית11/2/55ביוםנפטר548צריףרמתייםממעבדתשלומי

יום.22בןבהיותוהשומר,תל
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

איוב:לגבי-הוועדהמסקנות

ביוםנפטרשלומיומלכהרפאלבןאיובכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ריאות.מדלקתיום,22בןבהיותוהשומר,תלהחוליםבבית11/2/55

קבורתו.מקוםצויןלאנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
ואיוב.דניאלשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.046356614רפאלהאבשלת.ז.מספר

.096356622מלכההאםשלת.ז.מספר
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טיירי)נדרה(ואורהיחיאלבתיעלהנדון:
173/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהטיירי,אורהשלעדותהפיעל
העין.בראשהתגוררההמשפחהיעל.עםיחד

לביתהאםבבואשבועייםכעבורהתינוקות.לביתיעלנלקחהלמחנהבהגיעה
החולים.לביתלקחתהוישמקיאהיעלכילהנאמרהתינוקות

צריפיןהחוליםלביתנסעהוהאםהמחנהמטעםהסעהאורגנהמכןלאחרשבוע
בשניתבבואהחלון.דרךיעלאתוראתהלהיכנסהורשתהלאלמקוםבהגיעה
במקום.יעלנמצאהלאהחוליםלבית

יעלכילוונמסרביררהאבנמצאה.לאשיעללבעלהסיפרהלמחנהבחוזרה
לצערה.שלאכדילאםלספררצוולאנפטרה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

טיירי)נדרה(ואורהיחיאלבתיעלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבועות,שישהכבתבהיותה,צריפיןהחוליםבבית29/1/50ביוםנפטרה
לארץ.עלייתהלאחרכחודשוזאת

בחלקת31/1/50ביוםתקווהבפתחסגולההעלמיןבביתלקבורההובאהיעל
.1מספרקברי״ג,שורהב',ילדות

פישעלהרי,23/3/50ביוםנפטרהיעלכינרשםהמסמכיםמןשבחלקאףעל
בתהשלמותהעלשהודיעהזוהיאהאםהעיןראששלהפטירותבפנקסהרישום
פטירתהמועדעלמעידיםהאחריםהמסמכיםאך23/3/50בתאריךהמחנהלמשרד
.29/1/50בתאריך
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.042049148יעלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שרעביודומיה)יפת(יוסףבןחסןדודהנדון:
174/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםשרעבי,רומיההגב'שלעדותהפיעל
ליד.ביתבמחנהושוכנההשנתייםבןחסןדודעםיחד1949שנתבסוף
לביתהמחנהילדייתרעםיחדחסןדודנלקחלמחנההגיעםלאחרמהזמן

השלגיםכשהחלויום.מידילבקרובאההאםהקשה.החורףבשלהתינוקות
מביקוריה.האםחדלהשנה,באותהשירדו

חסןדודאתוראתההתינוקותלביתהאםהגיעההאווירבמזגהשיפורעם
כילהמסרורופאלהיכנסהורשתהלאלמחרתבהגיעהזכוכית.לחלוןמבעד
נפטר.חסןדוד

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
בשנתבהלול-מינקובסקיועדתמטעםמשטרהלחוקרשנמסרהעדותהוועדהבידי
שרעבי"."ליפתשמואתשינההאבכיעולהממנה,1967

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

שרעביורומיה)יפת(יוסףבןחסןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ליד,ביתלילדיםהחוליםבבית11/1/50ביוםריאותמדלקתכתוצאהנפטר

ארצה.עלייתולאחרחודשיםכארבעהוזאתשנתייםכבןבהיותו

קבורתו.מקוםציוןללאבנתניהלקבורההובאחסןדוד
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
חסן.דודשלזהותתעודתהוועדהבידיאין

.03060548-9שרעבי)יפת(יוסףהאבשלת.ז.מספר

.03060549-7שרעבירומיההאםשלת.ז.מספר
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מיליגומריםסלםבתציפורההנדון:
175/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםציפורהנולדההתינוקת,שלאמהגימיל,מריםגבישלעדותהפיעל
מירון.הרידעלפרדיהבמעברתהתגוררההמשפחה.5/5/50
לביתמריםאמהידיעלונלקחהציפורההתקררהחודשיםשישהכבתבהיותה
לפיהמחנה,מזכירהתקשרימיםארבעהלאחראושפזה.שםבעפולההחולים

נפטרה.כילוונמסרציפורהשלשלומהאתלבררמרים,האםבקשת

הפניםממשרדהואכישאמראדםשניםמספרלפניאליההתקשרהאם,לדברי
השיבהמריםהאםציפורה.ובתםג'מילוסאלםסעדהשלביתםזהאםושאל

שםעלרשומהשציפורהסברההעלתהמכןלאחרשנייהבמחשבהאךבשלילה
אתהחוליםבביתמסרהעצמהשהיאכיווןסעדה,בעלה,שלהראשונהאשתו

סעדה.אשתועםקודםשבועארצהשעלהבעלהשלהעולהתעודת

שלגי.לוועדתנמסרהדומהעדות
החקירה:ממצאי

לפיוהגליל,מחוזחוליםקופתשלמקורירישוםמסמךהוועדהבידי.1
לאשפוז.הופנתהמפרדיהגמילצפורההתינוקת

בראשבעפולה.העמקהחוליםמביתמקורימחלהגיליוןהוועדהבידי.2 מגוריהמקוםמצויןבהמשךאולםמפרדסיההיאצפורהכיצויןהגיליון
משום1/8/50ביוםלאשפוזהופנתהצפורהכיעולההגיליוןמןכפרדיה.
ביוםונפטרהמאודירודכלליבמצבוהיתהוהקאותמשיעוליםשסבלה
הבוקר.בשעות3/8/50

כתוצאהנפטרהצפירהגמילהתינוקתלפיהפטירה,הודעתהוועדהבידי.3
ריאות.מדלקת

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
ביוםונפטרה1950שנתבמהלךנולדהמפרדיהגמילצפורההתינוקת
עפולה.החוליםבבית3/8/50
ריאות.דלקתהמוות:סיבת
'ילדהלפיועפולה,הדתיתהמועצהשלפטירה/קבורהיומןהוועדהבידי
,11/8/50ביוםעפולההעלמיןבביתנקברה"מפרדיה"'גמילצפורה חודשים.ארבעהבתבהיותה

.5

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהגימילסלםבתציפורהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בעפולה.העמקהחוליםבבית3/8/50

מקוםציוןללא11/8/50ביוםבעפולההעלמיןבביתלקבורההובאהציפורה
קבורה.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.005679758גימילצפורהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כברה)גוסון(ושושנהסעדיהבןיחיאלהנדון:
176/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוכברה,שושנהגבישלעדותהפיעל
.העיןראשבמחנהוהתגוררה1949בשנתמתימן

לביתיחיאלנלקחלידתולאחרמהזמןהעין.ראשבמחנהנולדיחיאל
יום.יוםאמואותוביקרהשםהתינוקות

נמצאלאהתינוקותלביתבהגיעהחודשיםשבעהבןבהיותוהימיםבאחד יום.אותושלהצהרייםבשעותשםאותוראתהשאמואףעלבמקוםיחיאל
בברורלהנאמרלאאךהחולים,לביתהועברשהואלהנמסרבירורלאחר חולים.ביתלאיזה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

וגוסוןאהרון"סעידלפיה(,53794)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
"נולדיחיאלכיצויןכן.28/9/49ביוםארצהעלובמקור()כךחברה"
".6/10/49ביוםבמחנה

לתעודתהמתיחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
עלוחברה"ואסון"סעידלפיו,925כרטיסומספר53794מספרעולה גילו.ציוןללאיחיאלשלשמוצויןכן.28/9/49ביום

מחנהבעולהרפואילטיפולהמחלקהמטעםלאשפוזהפניההוועדהבידי.3
העין,בראשותינוקותלילדיםחוליםלבית23/12/49מיוםא'העיןראש
.14/10/49ביוםשנולדחברהיחיאלהילדאתלאשפזמבקשיםלפיו

ממנוהעיןראשלילדיםהחוליםמביתמקורירפואיגיליוןהוועדהבידי.4
,23/12/49ביוםואושפז14/10/49ביוםנולדחברהיחיאלכיעולה בבוקר.עשרבשעה27/12/49ביוםונפטרחודשיים,בןבהיותו

העיןראשהעוליםממחנהחוברהיחיאללפיהפטירה,הודעתהוועדהבידי.5
חודשים.שלושהבןבהיותו28/12/49ביוםנפטר
לב.והתקףהסימפונותשלריאותדלקתהמוות:סיבת

מספרכרטיסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירהיומןאיתרההוועדה.6
,28/12/49ביוםנפטרחוברהאהרוןסעידיחיאלכיעולהממנו,925 חודשים.שלושהבןבהיותו

במחנה.החוליםבביתנפטריחיאלכינרשםנוסףביומן
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חוברה""יחיאללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
העיןבראש28/12/49תש״יבטבתח'ביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנה
חודשים.שלושהבןבהיותו

לב.והתקףהסימפונותשלריאותדלקתהמוות:סיבת

ממחנהחוברה""יחיאלכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.8
ריאותמדלקתכתוצאהחודשיםשלושהבןבהיותונפטרהעיןראשהעולים

.28/12/49ביוםתקווהבפתחלקבורהוהובאהסימפונות,של

נפטרחוברה""יחיאללפיותקווה,פתחקדישאחברהרישוםהועדהבידי.9
ביוםלקבורהוהובאחודשים,שלושהבןבהיותוהעיןראשהעוליםבמחנה

.14מספרקברז',שורהב',ילדיםבחלקת,28/12/49תש"י,בטבתח'

הוועדה:מסקנות

כברה)גוסון(ושושנהסעדיהבןיחיאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשייםבןבהיותוהעין,ראשבמחנההחוליםבבית27/12/49ביוםנפטר

לב.ומהתקףהסימפונותשלריאותמדלקתכתוצאה

ילדיםחלקתתקווהפתחהעלמיןבבית28/12/49ביוםלקבורההובאיחיאל
.14מספרקברי,זשורהבי,

בשיבושמשפחתושםנרשםהמסמכיםבאחדאםאףיחיאלבילדשמדוברספקאין
קל¬

המשפחה.בצערמשתתפתועדההו

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

העתק:
.3064138יחיאלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ורטמןושרהמשהבתרבקההנדון:
178/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיורטמן,אברהםמרשלעדותופיעל
יעקב.בארהעוליםבמחנהושוכנה1949בשנתמאוסטריה

הועברההלידהלאחרמהזמןהעולים.במחנה1949שנתבסוףנולדהרבקה
מספרהחוליםבביתרבקהאתלבקרבאההאםהשומר.תלהחוליםלביתרבקה
אתלבקרהתקשתהוהאםלציוןבראשוןלהתגוררהמשפחהעברהאזאולםפעמים
רבקה.

בביתרבקהאתלבקרהגיעאביבבתלהדודבביתתקופהאותהשהתגוררהאח
רבקהאתלבקרהאםהגיעהמכןלאחרחודשיםמספרבשבוע.פעמייםהחולים
נפטרה.כילהנאמרושםהחוליםבבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הה?ירה:ממצאי

רבקהכיעולהממנוהשומר,תלהחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ונפטרה28/10/49ביוםלאשפוזהתקבלה4א'יעקבמבארורטמןמשהבת .16/12/49ביום

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

ורטמןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
16/12/49תש״יבכסלוכ״הביוםנפטרה4א'מחנהיעקבמבאררבקה
חודשים.חמישהבתבהיותההשומר(,)תל5מספרהחוליםבבית

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהורטמןושרהמשהבתרבקהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כחמישהבתבהיותההשומר,תלהחוליםבבית16/12/49ביוםמעייםמדלקת

חודשים.

אותר.לארבקהשלקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה ^5^
שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר
העתק:
.030306872ורטמןרבקהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת
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קפוןושרהדודבןפרטי(שם)ללאהנדון:
179/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מבולגריהלארץעלתההתינוק,שלאמוקפון,שרהגבישלעדותהפיעל
לארץ.בעלהגםהגיעה1949בפברואר.1948ביוניקפריסיןמחנהדרך

.17מובליםברחיבחיפההתגוררההקטנההמשפחה

בהיותהבחיפהרמב״םהחוליםבביתבןקפוןלשרהנולד27/9/49ביום
לא)פג(,ק״ג1.5התינוק,שלהנמוךמשקלועקבלהיריונה.השביעיבחודש
הגיעהאבשוחררה.שהאםלאחרגםהחוליםבביתוהושארלהנקהאליההובא
נפטר.שבנולונמסרהאבכשהגיעהשלישיתבפעםכפעמיים.לבקרו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

תינוקלפיוחיפה,הבריאותמשרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.1
׳הממשלתי.החוליםבבית27/9/49ביוםנולדקפוןושרהדודשל

קפוןשרהלפיורמב״ם,החוליםמביתמקורילידהגיליוןהוועדהבידי.2
ואילוהאםשוחררה2/10/49וביום26/9/49ביוםהחוליםבביתאושפזה
ק״ג1.360שקלהתינוקרע.היהמצבוכיטיפוללהמשךנשארהתינוק נפטר.3/10/49וביום

שרהכיעולהממנורמב״םהחוליםמביתמקוריחולהכרטיסהוועדהבידי.3
.3/10/49ביוםשנפטר27/9/49ביוםבןילדהמוחליםרח'מחיפהקפון

שרהשלהבןלפיורמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
ימיםשישהבןבהיותו3/10/49ביוםרמב״םהחוליםבביתנפטרןרקם

בשלות.מחוסר

בןתינוקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
חוסרהמוותסיבתיימים.שישהבןבהיותו3/10/49ביוםנפטרקפדןשרה

)פג(.בשלות
בןתינוקלפ.יוהספרדית,קדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6

התינוקותבחלקת5/10/49ביוםנקבר17מובליםמרחובקפוןשרה
שבמקום.

הוועדה:מסלנות

ביוםנפטרקפוןושרהדודשלכנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.שישהבןבהיותורמב״םהחוליםבבית3/10/49
התינוקות.בחלקתדודמחנההקברותבבית5/10/49ביוםנקברהתינוק
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי
העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0663039קפוןשרההאםשלת.ז.מספר
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תנעמיוחממהמשהבןיהורההנהון:
180/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםתנעמי,חממהגבישלעדותהפיעל
שוכנההמשפחהחודשיים.כבןשהיהיהודהעםיחד1949אוקטוברבחודש
העין.ראשבמחנה
התינוקותלביתהוריולרצוןבניגודיהודהנלקחלמחנההגיעםביום

ימים.כחודשבמשךביום,פעמיםשלושאמואותוהיניקהשםב'שבמחנה

כיווןניתוח,לשםא'במחנההחוליםלביתיהודהנשלחזותקופהבתום
ימיםכשבועבמשךלהיניקואמובאההניתוחלאחרבעורף.פצעלושהיה
יהודה.ישוחררלמחרתכילהנאמרבהגיעהשבועכעבורהוטב.ומצבו

שעהכעבורישן,שיהודהלהנאמרהחוליםלביתהאםכשהגיעההיוםלמחרת
ולאגופתואתלהםהראתהלאאךנפטרשיהודההאחותלהמסרההאם,כשחזרה
ושםהעיןראשקדישאלחברהפנוביוזמתםההוריםנקבר.היכןלהםמסרה
זה.בשםתינוקלקבורההובאשלאלהםנאמר

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

יהודה.שלשמועללבוחרוהודעהגיוסצולדבריה,קיבלה,המשפחה

אךיהודהשלקבורתולמקוםבאשרקדישאמחברהתשובההמשפחהקיבלהלימים
המצבה.עלשםכלהיהלאהעלמין,בביתבבדיקה

החקירה:ממצאי

וחממהיחיא"מוסאלפיו(,52613)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
העוליםבביתושוכנו24/10/49ביוםארצהעלוילדיהםותשעתתעני"
חודשיםשלושהבןהיהיהודהכיהעולהבתעודתצויןכןהעין.שבראש

בהגיעו.

המתייחסרישוםובוביהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
יחיא"מוסאכיעולהממנו,52613מספרעולהותעודת806מספרלכרטיס
כיצויןכן.24/10/49ביוםארצהעלוילדיהםותשעתתנעמי"וחממה
.30/11/49ביוםנפטריהודה

לפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמקורירפואיתיקהוועדהבידי.3
ביוםאושפז,1949יוליחודשילידתגיאמי",יחיהמשהבן"יהודה
04:00בשעהחודשיםארבעהבןבהיותו28/11/49ביוםונפטר8/11/49
ודלקתמלריהתזונה,מתתכתוצאהנפטריהודהכיצויןכןבבוקר.
ריאות.

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
ביוםנפטרתנעמיוחממהיחיאמוסאיהודהלפיו,806מספרלכרטיס

חודשים.שלושהבןבהיותו,29/11/49
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בןיהודהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
במחנה29/11/49ביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנהתנעמייחיאמשה

חודשים.ארבעהבןבהיותוהעין,ראשהעולים

מעיים.ודלקתריאותדלקתבשלות,חוסרהמוות:סיבת

העיןראשהעוליםממחנה29/11/49מיוםקבורההזמנתאיתרההוועדה.6
אתלסדרקדישאחברהמתבקשתלפיהתקווה,פתחקדישאלחברההמופנית
תנעמי.משהבןיהודהשלקבורתו

יהודהלפיוסגולה,העלמיןביתשלמקוריקבורהיומןאיתרההוועדה.7
ארבעהבןבהיותונפטרהעין,ראשהעוליםממחנהתנעמייחיאמשהבן

בי,ילדיםבחלקת29/11/49תש״יבכסלוח'ביוםלקבורהוהובאחודשים
.3מספרקברא',שורה

הוועדה:מסקנות

מתתנפטרתנעמיוחממהמשהבןיהודהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
העיןראשהדסההחוליםבבית28/11/49ביוםריאותודלקתמלריהתזונה
ארצה.המשפחהעלייתלאחרימיםכחודשוזאתחודשים,ארבעהכבןבהיותו

ב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית29/11/49ביוםלקבורההובאיהודה
.3מספרקברא',שורה

העיןראשהדסההחוליםביתשלהמקוריהרפואיהתיקעלמסתמכתהוועדה
בתעודתשנעשהמאוחררישוםפיעלולאיהודהשלפטירתומועדלגבי

העולה.

ולאזמניסימוןקובעתקדישאחברההמשפחה.ידיעלמוקמתמצבהכידוע
מצבה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר
העתק:
.41547266תנעמייהודהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אחרק)זהרה(ושרה)והב(נתןבןציוןהנדון:
181/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אביאחרק,נתןמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהושוכנהרחלבתםעםיחד1949בשנת
ציוןהועברהלידהלאחרמידציון.אתהמשפחהאםילדה,1950שנתבמהלך
לאחרימיםשישהיום.מידילהיניקובאהואמוהעיןבראשהתינוקותלבית
ומאזלירושליםנלקחציוןכילהנאמרציון,אתלהיניקהאםכשבאהמכן

עקבותיו.נעלמו
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

ציוןלפיה,בהלול-מינקובסקימוועדתהודעההמשפחהקיבלה2/8/68ביום
סבירזהאיןכיטוענתהמשפחהבאדר.שיחיהעלמיןבביתלקבורההובא
הקרובהעלמיןשביתבשעהירושלים,באדרבשיחילקבורהיובאשציון
תקווה.פתחסגולההואהעיןראשלמחנה
החקירה:ממצאי

יוסף"והבכיעולהממנה,53390מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
העין.ראשהעוליםלביתוהופנו25/9/49ביוםארצהעלואחרק"וזהירה

לארץ.בהגיעהימיםחודשבתהיתהרחלכיצוייןכן

רישוםובוא'העיןראשהעוליםלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
יוסף"והבלפיו,726מספרוכרטיס53390מספרעולהלתעודתהמתייחס
בתםעםיחד)?("25/4/49"ביוםהעיןראשלמחנהנכנסואחרק"וזהירה

רחל.

כיעולהממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.3 כרטיסומספר53390מספרעולהתעודתנושאיוסף"והבאחרלן"ציון
שבועות.שלושהבןבהיותו2/10/50ביוםהחוליםלביתהתקבל,726

להדסה".4/10/50לירושלים"עזבכי:צויןכן

ציוןכינכתבהעיןראשהדסההחוליםביתשל729מסיהסופיבגיליון
עורודיסטרופיה,אצלוואובחןלקויהמתזונהסבלזמנו,טרםנולד מורסות.מכוסההיה

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
10/10/50ביוםנפטראחרק"יוסףוהב"ציוןלפיו,726מספרלכרטיס ימים.חודשבןבהיותובירושלים,

ציוןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בבית10/10/50ביוםנפטר726מספרא'העיןראשהעוליםמביתאחרלן

ימים.חודשבןבהיותוירושלים,הדסההחולים
בשלות.חוסרהמוות:סיבת
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בקשהובוהעיןראשהעוליםביתשלקבורההזמנתטופסהוועדהבידי.6
א'מחנההעיןמראשאחרק"יוסףוהבבן"ציוןשלקבורתואתלהסדיר
,10/10/50ביוםמירושלים"שהתקבלמברקלפיש״נפטר726כרטיסנושא

חודש.בןבהיותו

כיעולהממנוירושלים,קדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.7
לקבורהוהובאימיםחודשבןבהיותונפטריוסף"והבבןאחרק"ציון
כ״ד,חלקהבאדר,שיחיהקברותבבית12/10/50תשי״אןבחשוא'ביום
.5מספרקברב',שורה

ירושלים,הדסההחוליםביתמטעם11/7/67מיוםמכתבהוועדהבידי.8
726מספרא'מחנההעיןמראשאחרק"יוסףוהבבן"ציוןהתינוקלפיו

,10/10/50ביוםונפטר4/10/50ביוםילדיםבמחלקתלאשפוזהתקבל
ימים.חודשבןבהיותו

הועדה:מסקנות

מחוסרכתוצאהנפטראחרקנתןבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.חודשבןבהיותוירושלים,הדסההחוליםבבית10/10/50ביוםבשלות

כ״ד,חלקהבאדרשיחיהעלמיןבבית12/10/50ביוםלקבורההובאציון
.5מספרקברב',שורה

נפטרשםירושליםהדסההחוליםבביתאושפזשציוןהריהמשפחהלטענתבאשר
בירושלים.עלמיןבביתלקבורהשיובאלהניחסבירולכן

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי
העתק:
אחרק.ציוןשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.3064454אחרקשרההאםשלת.ז.מספר
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שוקרוסעידהיחיאבןמוסאהנדון:
182/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותגיאת,אביבהגבישלעדותהפיעל
עתלית.במחנהשוכנההמשפחה.5/2/49ילידמוסאעםיחד1949בשנת

שלושהכבןכשהוא24/2/49ביוםהתינוקות.לביתמוסאנלקחלמחנהבהגיעם
במשרדהאבביררמכןלאחרשבוערמב״ם.החוליםלביתמוסאנלקחשבועות
נפטר.מוסאכילוונמסרהחוליםמביתמוסאישוחררמתיהמחנה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

החהירה:ממצאי

"שוכר"וסעידהמוסאיחיאלפיה,2115מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
כיצוייןכןעתלית.במחנהושוכנה6/2/49ביוםארצהעלומוסאובנם
.24/2/49ביוםנפטרמוסא

לפיו(,174/49)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
בהיותובחיפה,23/2/49ביוםנפטרעתליתהעוליםממחנהיחיה""מוסה

יום.14בן
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

יחיה""מומהכיעולהממנוהמוות,שלאחרנתיחהיומןהוועדהבידי.3
ונמצא24/2/49ביוםנותחהמוסהשלוגופתושבועייםבןבהיותונפטר
צדדית.דוריאותודלקתמרעלתכתוצאהנפטרכי

יחיה""מוסהלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.4
לקבורהוהובאיוםעשרארבעהבןבהיותונפטרעתליתהעוליםממחנה
הקטנים"."במקום24/2/49תשייטבשבטכ״הביום

.174/49מספרקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרשוקרוסעידהיחיאבןמוסאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותובחיפה,החוליםבבית23/2/49ביוםורעלתצדדיתדוריאותמדלקת
ימים.משבועייםלמעלהמעט

מחנההעלמיןביתשלהקטנים""בחלקת24/2/49ביוםלקבורההובאמוסא
דוד.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

מוסא.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-
.194541ז״לשוקריחיאהאבשלת.ז.מספר

.194542שוקרסעידההאםשלת.ז.מספר

הרישום
העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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עמוניורומיהרפאלבןציוןהנדון:
183/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמועמרני,רומיהגבישלעדותהפיעל
העליה.לפניימיםשלושהשנולדציוןעםיחד1949שנתבמהלךמתימן

שמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחה

כשלושהובמשךחלתההאםבמקום.התינוקותלביתציוןנלקחלמחנה,בהגיעם
ציוןכילהנאמרהתינוקות,לביתהאםמשחזרהבנה.אתראתהלאימים
נלקחציוןכילהוריםנמסרמכן,לאחרמהזמןבחדרה.החוליםלביתנלקח
שלושהכעבורציון.אתמצאלאאךלחיפהנסעהאבבחיפה.החוליםלבית

נפטר.ציוןכילהוריםנאמרחודשים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

ציוןלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלה18/9/95ביום
.00/08/67תושבלהיותחדל0-41493461מספרת.ז.הנושאעמרני

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

.2/3/67מיוםבהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפניהאבשמסרהעדותפיעל
השמונהבןציוןעםיחד,10/10/49ביוםארצההגיעההמשפחהכיעולה,
אי.שמרעיןבמעברתשוכנההמשפחהימים.
אמואותוהיניקהשםתינוקות,לביתהועברבעדות,האמורפיעלציון,
משחזרלירושלים.בדרךבנטיעותהאבעבדעת,באותהחודשים.שלושהבמשך מספרבמשךציוןאתלבקרהלכהלאולכןחולהאשתוכיראהלביתו,

לו.שאמרהכפישבועות,
אלאציון,לשלוםושאלהתינוקותלביתהאבניגשחודשים,שלושהבתום

עלהמהלמשפחהידועלאומאזהחוליםלביתהועברציוןכישנענה,
בגורלו.
החקירה:ממצאי

"רפאללפיההמשפחה,שמסרה(61305)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ציוןוביניהםילדיהםארבעתעםארצהעלורומיה,ואשתועמראני"סעיד

שמר.עיןהעוליםבביתשוכנההמשפחהימים.השמונהבן

עמרני"סעיד"רפאללפיהשמר,עיןמחנהשלמחברתאיתרההוועדה.2
ששהכול)סךארצהמשפחתועםהגיע61305מספרעולהתעודתהנושא

"כאשרזריקותקיבלוהמשפחהמבניחמישהכיצויןכןנפשות(.
1

חולים".בית

משרדשלהפטירהברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.3
הארכיוניםביתרגםכמושוניםמאזוריםחוליםבתירישומיהבריאות,
עללהצביעהיכוליםנוספיםממצאיםכלהעלולאלרשותם,העומדים
ציון.שלגורלו
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הוועדה:מסהנות
רפאלבןציוןשלגורלועללהצביעהיכולנוסףממצאכלהוועדהבידיאין

עמרני.ודומיה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

>־\ה(5"£יי
שופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.0-4149346-1עמרניציוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סיאני)גמר(ותמריהודהבתאסתרהנדון:
184/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםסיאני,)גמר(תמרגב'שלעדותהפיעל
שוכנההמשפחההשנה.בתאסתרעםיחד1949אוקטוברחודשבסוףמתימן
העין.ראשבמחנה

מזגבשלהתינוקותלביתאסתרנלקחהלמחנה,הגיעםעםנובמברבחודש
ימים.כשלושהבמשךלבקרהבאההאםעת.באותהששררהקשההאוויר

במחנהנשארהאסתרואילוליד,ביתלמחנההמשפחההועברהזמן,כעבור
ביתבמחנהשיסתדרוברגעאליהםתשלחאסתרכינאמרלמשפחההעין.ראש
ליד.

לחפשמשפחהקרובהגיעזמן,כעבורורקהחוליםלביתונשלחוחלוההורים
כילונמסרלמקוםמשהגיעהעין.ראשמחנהשלהתינוקותבביתאסתראת

נפטרה.אסתר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

הה?ירה:ממצאי

וגמריהודה"יהודהלפיה,55640מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 22/11/49אסתר"נפטרהכיצויןכן.8/11/49ביוםארצהעלוסיאני"
".20/11/50מתאריךבירושליםהדסהמדיציניתמהסתדרותמכתבלפי

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
סיאני"וגמריהודה"יהודהלפיו,55640מספרעולהותעודת2008מספר

שנהבתהיתהאסתרכיצויןכן.8/11/49ביוםארצהעלווילדיהם
ארצה.בהגיעה

גביכשעלהעין,ראשהדסההחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.3
.67חולהמספרהנושאתיהודה"אסתרכ״גמראסתרנרשמההכריכה

הנושאתשושנה"בת"אסתרכינרשםהרפואישבתיקהסופי"ב״גיליון
ונפטרה.ביוםשנהבתבהיותה9/11/49ביוםאושפזה,67חולהמספר

22/11/49.

עםקשהדיסטרופיהשלבמצב"נתקבלהכי:הסופיבגיליוןצויןכן
באוזןדלקתנמצאהבבדיקהמוגלתי,-דמישלשולבגללהתייבשות,
הילדה".נפטרהדם_בעירויהטיפוללמרותהצדדים...בשניהתיכונה

מעיים.ודלקתחריפהתזונהתתהיו:לפטירתההסיבותכינרשםעוד
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שושנה"בת"אסתרלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
,23/11/49תש״יבכסלוב'ביוםנפטרההעין,ראשהעוליםממחנה
שנה.בתבהיותה

רעלת.המוות:סיבת

שושנה"בת"אסתרלפיוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
שנה.בתבהיותהב',שבמחנההחוליםבבית23/11/49ביוםנפטרה

בת"אסתרכיעולהממנוהסוכנות,שערכהפטירותיומןאיתרההוועדה.6
בפתחלקבורהוהובאהשנהבתבהיותה23/11/49ביוםנפטרהשושנה"
תקווה.

שושנה"בת"אסתרלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.7
ב'ביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותההעיןראשהעוליםבמחנהנפטרה
קבראי,שורהילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית23/11/49תש״יבכסלו
.60מספר

הוועדה:מסקנות

נפטרהסיאני,)גמר(וחמריחיאבתאסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וזאתשנהבתבהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית22/11/49ביום

ארצה.עלייתהלאחרכשבועיים

ילדות,בחלקתסגולההעלמיןבבית23/11/49ביוםלקבורההובאהאסתר
.60מספרקברא',שורה

לקבועשניתןהרי'תמר',במקוםכישושנה'אסתרשלאמהשםרישוםאףעל
שלבכריכההרשום67החולהמספרעםבהצלבהוזאתבהמדוברכיבוודאות

אסתר.שלוהמדויקהמלאשמהנרשםגבהכשעללה,המיוחסהרפואיהתיק

שלפטירתהמועדקביעתלגביהמקוריהרפואיהתיקעלמסתמכתהוועדה
אסתר.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.041504580סיאניאסתרשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סעדיוורדהסלאםבןדודהנדון:
186/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחההתגוררההתינוק,אחותיעיש,לאהגבישמסרהבכתבתצהירפיעל
דוד.נולדשםעקרוןבקריית
לשםדודאתולקחההמשפחהלאוהלהמחנהאחותהגיעהחודשכבןבהיותו
משלאמכןלאחרמהזמןיוחזר.בערבכילמשפחהומסרהושקילהבדיקות
לביתבהגיעוחולים.בתיבמספרלחפשוהאבהלךלמשפחה,דודהוחזר
נפטר.בנוכילונאמרצריפיןהחולים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

המשפחהקיבלהכןדוד.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים ונפטר3/9/51ביוםנולדדודלפיוהפניםממשרדמסמך22/2/90ביום
00/12/1964.

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

בן"דודלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
עקיר.במעברת3/9/51ביוםנולדסעדי"וורדסלם

בן"דודכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
.5אוהלעקירבמעברת3/9/51באלולב'ביוםנולדסעדי"וורדסלם

בן"סלםלפיוצריפין,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.3 .12/9/51ביוםונפטר4/9/51ביוםאושפז5אוהלעקירממעברתסעידי"

הרופאאסףהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.4
,12/9/51ביוםנפטרמעקירסעדיסלם""בןכיעולהממנו)צריפין(, ימים.עשרהבןבהיותו

ריאות.ודלקתבשלותחוסרהמוות:סיבת

לפיו,627/110/51מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 12/9/51באלולי״אביוםנפטרעקירממעברתסעדיסלם"בן"תינוק
ימים.עשרהבןבהיותוצריפין,החוליםבבית
ריאות.ודלקתבשלותחוסרהמוות:סיבת

"תינוקלפיולציון,ראשוןקדישאחברהשלקבורהתעודתהוועדהבידי.6
בהיותו12/9/51תשי״אבאלולי״אביוםנפטר2/9/51ביוםשנולדסלם"

העלמיןביתשלהילדיםבחלקתלקבורההובאביוםבוימים.עשרהבן
לציון.ראשוןשלהישן
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרסעדיוורדהסלאםבןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
)אסףצריפיןהחוליםבבית12/9/51ביוםריאותודלקתבשלותמחוסר

ימים.עשרהבןבהיותוהרופא(,

ראשוןשלהישןהעלמיןביתשלהילדיםבחלקתלקבורהביוםבוהובאדוד
לציון.
לגביהרופאאסףהחוליםביתשלהמקוריתהפטירההודעתעלמסתמכתהוועדה
דוד.שלפטירתומועד

ספקשאיןהרידודשלהפרטישמונרשםלאהמסמכיםמןשבחלקאףעל
אביוושם-5אוהלעקירמעברת-מגוריומקוםעםבהצלבהוזאתבזיהויו
השונים.במסמכיםהמופיע

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי
העתק:
.0-5104502-9דודשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לוי)זגיר()בניה(ובתיהחייםבןשמעוןהנדון:
187/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותעוז,רינההגב'שלעדותהפיעל
עיןבמחנהושוכנהחודשיםשלושהבןבהיותושמעוןעםיחד1949בשנת
שמר.

יוםמידיבאההאםהתינוקות.לביתשמעוןהועברלמחנההגיעםלאחרמיד
בביתאותומצאהלאשמעוןאתלהיניקהאםכשבאהאחדיוםלהיניקו.
המבייםהחוליםלביתוהועברחלהשמעוןכיהעלהשערכהבירורהתינוקות.

החוליםבביתשמעוןאתלחפשמכןלאחרמספרימיםנסעההאםבחיפה.
נפטר.שמעוןכילהנאמרושםרמב״ם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

כניסתעלהמעידהעלייהמשרדשללעולהרישוםשאלוןהוועדהבידי.1
ארצהנכנסזגירחייםבןשמעוןכיעולהזהמשאלוןלארץ.המשפחה
.20/11/49ביום

חייםבן"שמעוןכיעולהממנה,56759מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2
ביוםונפטרארצהעלייתובעתחודשיםשלושהבןהיהזגיר"ובנתמופה

בי.שמרעיןהעוליםבביתהתגוררההמשפחהכיצויןכן.3/2/50
4/12/49מיוםב'שמרעיןהילדיםמביתרפואימעקבמכתבהוועדהבידי.3

,56759מספרעולהתעודתנושאגזיר"מוסאחייםבןל״שמעוןהמתייחס
ליוםעד22/11/49מיוםהילדיםבביתשההשמעוןכיעולהממנו

במשקל.וירדמשילשוליםסבל,4/12/49

ביתעבור4/12/49מיוםב'שמרעיןמרפאתשלהפניהמכתבהועדהבידי.4
נושאגזיר"מוסאחייםבן"שמעוןאתלאשפזבקשהובורמב״םהחולים
דיספפסיה.שלאבחנהבשלחודשיםארבעהבן56759מספרעולהתעודת

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.5
לביתהתקבלב'שמרעיןהעוליםמביתגזיר"מוסאחייםכן"שמעון
דיספפסיהשלבאבחנהחודשיםארבעהבןבהיותו4/12/49ביוםהחולים
.30/1/50ביוםיצאהרישוםפיועלמעייםודלקת

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןהוועדהבידי.6 עולהתעודתנושאשמרעיןהעוליםמביתמוסא"חייםבןשמעון"גיזיר
בןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית3/2/50ביוםנפטר56759מספר

חודשים.ארבעה

והתייבשות.רעלתהמוות:סיבת
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ממנו(,131/50)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתבדיר"מוסהחייםבן"שמעוןכיעולה

חודשים.ארבעהבןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית3/2/50

והתייבשות.רעלתהמוות:סיבת

דודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.8
ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתחיים""זרזירכי

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית3/2/50ביוםלקבורה
חודשים.עשרהבן

"זרזירכיעולהממנהחיפה,קדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.9
בןבהיותו3/2/50בשבטט״זביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתחיים"
העלמיןבבית3/2/50בשבטט״זביוםלקבורההובאחייםחודשים.עשרה
התינוקות.בחלקתדודמחנה

.131/50מספרקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

)זגיר()בניה(ובתיהחייםבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן רמב״םהחוליםבבית3/2/50ביוםוהתייבשותמרעלתכתוצאהנפטרלוי
ארצה.עלייתולאחרכחודשייםוזאתחודשים,ארבעהכבןבהיותוחיפה,

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאשמעון

המסמכיםאךשמעוןשלהמלאשמוברישוםשיבושיםושובשובחלואכן
ובתיהחייםבןשמעוןשלבזהותולספקמקוםמשאיריםאינםהקיימים
פטירתו.ובעובדתלוי)זגיר()בניה(

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.4161059זגירשמעוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4161056זגורחייםהאבשלת.ז.מספר

.4161057זגורבניההאםשלת.ז.מספר

עולהממנוחיפה,
והובא3/2/50

בהיותוהתינוקות,
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שוקרובנייהאברהםבןדניאלהנדון:
188/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחישמש,שלמהמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהושוכנה

שמונהבןבהיותו2/4/50ביוםהמחנה.באוהלדניאלאתילדההמשפחהאם
הרופאאסףהחוליםלביתאמוידיעלונלקחברעדניאלחשחודשים

ביוםהרופאאסףהחוליםבביתלבקרוהאםכשבאהיומיים.שההשם)צריפין(
כץ.פרדסהחוליםלביתהועברדניאלכילהנאמרלאשפוזו,השלישי

ימיםשבועייםבמשךפעמייםכץבפרדסהחוליםבביתדניאלאתביקרההאם
סובלדניאלכיאחותידיעללהונאמרלבקרוהורשתהלאהשלישיתובפעם
להנאמרולראותולהיכנסהאםכשהתעקשהעיניים.ובעיותבטןמכאבי
אתלראותהמשפחהשלבקשותיהכלנפטר.דניאלכיהאחותידיעלבזלזול
בשלילה.נענודניאלשלגופתו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

בן"רםלפיההמשפחה,שמסרה58843מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 .27/1/52ביוםנולדבנייה"

בן"רםכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסהוועדהבידי.2
בבית27/1/52תשי״בבטבתכ״טביוםנולדשוקר"ובנייהיחיאאברהם
העין.ראשהחולים

"רםלפיוצריפין,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.3
"3/9"ביוםאושפז,58שיכוןב'העיןמראשהחודשיםשבעתבןשוקר"

כץ"."לפרדסנשלחכינרשםכן".4/9"ליוםעד

מחלקת)צריפין(הרופאאסףהחוליםמביתידבכתבהפניההוועדהבידי.4 אתלקבלבקשהובהכץפרדסהחוליםביתעבור4/9/52מיוםילדים
,58שכוןהעיןמראשהחודשיםשבעתבןרם""שוקרהילד

אצלנו"נתקבל חולההיההילדאנמנזהלפיילדיםשיתוקשלבאבחנה3/9/52ביום ביומייםשלשול,בליגבוהחוםעםהחוליםלביתקבלתולפנישבועיים
הקיא".האחורנים

הפרעותגםהיואתמולבערבהשה...כלליבמצבאצלנו"נתקבלנכתבעוד
אליכם".הילדאתלקבלמבקשיםולכןבבליעה...

"רםלפיוכץ,פרדסהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.5
עד4/9/52ביוםאושפז38שיכוןהעיןמראשהחודשיםשבעתבןשוקר" נפטר.שבו10/9/52ליום

)פוליו(.ילדיםשיתוקהמוות:סיבת
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כץ.פרדסהממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.6
"שוקר"כיעולהלקריאההניתניםמהחלקיםאךמטושטשהמסמךכייצוין
בןבהיותו4/9/52ביוםהחוליםלביתהתקבל,58שיכוןהעיןמראש
.9/9/52ביוםונפטרחודשיםשבעה

מהזמןכעבור)בבית(...שבועייםבמשךחולה"היההילד:כיצויןכן
כץ(,פרדסהחולים)לביתקבלתועםהרופא...אסףהחוליםלביתנשלח
השמאלי...הפניםעצבשיתוקאדישותמעורפלת,הכרהקשה,כללימצב

ערפולעםבמיוחדסוערילדיםשיתוקשלמקרהזההיהמוות...קמילה,
הכרה".

ברקבניהממשלתיהחוליםמביתנפטרשלזיהויתעודתהוועדהבידי.7
"בשעה9/9/52ביוםנפטרשוקר""רםלפיוכץ,פרדס

".06אק1

מראששוקר""רםלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.8
החוליםבבית9/9/52ביוםנפטר,1952פברואריליד,38שיכוןהעין
ברק.בני

)פוליו(.ילדיםשיתוקהמוות:סיבת
החוליםלבית7/9/52מיוםהעיןראשהסעדמלשכתהפניההוועדהבידי.9

אשפוזועבוראחראים"אנונכתבובהדניאל"ל״שוקרהמתייחסתצריפין
הנ״ל".הילדשל

מיוםצריפיןהחוליםמביתסוציאליתמעובדתמכתבהוועדהבידי.10
דניאלשוקר"הילדנכתבבוכץ,פרדסהממשלתיהחוליםלבית7/9/52
לדעתרוצהאמולשיתוק.חשדבגלל4/9/52ביוםאליכםהועבראברהם

מצבו".מה

לביתהמופנה11/9/52מיוםהעיןראשהסעדמלשכתמכתבהוועדהבידי.11
אברהם"דניאל"שוקרשללאמולאפשרבקשהובוכץפרדסהחולים
לבקרו.4/9/52ביוםצריפיןהחוליםמביתשהועבר

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.12
בפרדסנפטר,38שכוןהעיןמראששוקר"אברהםבןרם"ילדכיעולה
תשי״בבאלולכ״בביוםלקבורהוהובאחודשיםשמונהבןבהיותוכץ

.3מספרקברל״ד,שורהב',ילדיםבחלקת12/9/52

הועדה:מסקנות

נפטרשוקר,ובנייהאברהםבןדניאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית9/9/52ביוםילדיםמשיתוקכתוצאהחודשיםשבעהבןבהיותו
הרופא.אסףהחוליםמביתהועבראליוברק(,)בניכץפרדס

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית12/9/52ביוםלקבורההובאדניאל
.3מספרקברל״ד,שורהב',הילדים

התינוק.שלשמותיושניהםוירם''דניאל'שכןבזיהויוספקאין

התינוק.שלכתובתוברישוםסופרטעותשנעשתהכנראהכילצייןישבנוסף
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

\

אלוף)מיל'(מימון,דורשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.051278224שוקרדניאלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דעבולוסביחהסלחבתסועדהנדון:
189/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בתאמהילדההתינוקת,אחותפז,מיריהגב'שמסרהבכתבתצהירפיעל
סועד.להוקראה1953פברוארחודשבמהלך

החוליםלביתונלקחהאוזנייםמדלקתסועדסבלהחודשיםשלושהבתבהיותה
נפטרה.בתהכילאםנאמרמהזמןלאחרדגיאני.אובילינסון

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

סלחבת"סעידהלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
מקוםבחולון,2/2/53תשי״גבשבטי״זביוםנולדהדבול"וסביחה
משפחתה.מגורי

"סעידהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
תשי״גבאדרכ״אביוםנפטרהמחולוןנקבה,ממיןדעבול",סלחבן

ימים.חודשבתבהיותה)דגיאני(יפוצהלוןהחוליםבבית,8/3/53
הבטן.ובחללבריאותזיהוםהמוות:סיבת

"דעבוללפיוהרופא,אסףהחוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
ונמצא8/3/53ביוםנותחהוגופתהימיםחודשבתבהיותהנפטרהסועד"

בריאות.מזיהוםכתוצאהנפטרההיאכי

סועדלפיושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
באדרכ״גביוםלקבורהוהובאהימיםחודשבתבהיותהנפטרהדעבול
מספרקבר,3שורהגי,בחלקהשאולקריתהעלמיןבבית10/3/53תשי״ג

8.

הוועדה:מסקנות

נפטרהדעבול,וסביחהסלחבתסועדכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביפוצהלוןהחוליםבבית8/3/53ביוםהבטןובחללבריאותמזיהום

ימים.חודשבתבהיותה)דגיאני(,

ג',בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית10/3/53ביוםלקבורההובאהסועד
.8מספרקבר,3שורה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.051202505דעבולסועדשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)צלח(צדוקוחביבהיחיאבניודליהיוסף-אחיםשניהנדון: 190/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקות,אחיצדוק,יצחקמרשלעדותופיעל
העיןראשבמחנהשוכנההמשפחההשנתיים.בןיוסףעםיחד24/10/49ביום
בי.
השומר,תלהחוליםבביתלאשפוזיוסףנלקחלמחנה,הגיעםלאחרמהזמן
בהגיעהימיםבאחדבשבוע.פעמייםלבקרוהגיעהאבימים.כחודששההשם

דירהעברהאבהיום.למחרתישוחרריוסףכילונאמרהחולים,לביתהאב
ליוסף.שתדאגמאחותוביקשולכן

ונאמרלמרפאהפנההאבלמחנה.הוחזרלאיוסףכיהתבררהיום,למחרת
כיהתבררושםהחולים,לביתנסעהאבהחולים.מביתחזרלאיוסףכילו

לאאךלמרפאה,בשניתפנהלמחנהבחוזרואצלם.יותרמאושפזלאיוסף
בדורות.תשובותקיבל

שלהיעלמותועלתקווהפתחלמשטרתהאבהתלונן,1950פברוארחודשבמהלך
יוסף.

יוסף.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים
ימיםשבועאביב.שבתלהיולדותבביתדליהבשםבתהאםילדה8/1/50ביום
לביתדליההועברההעין,ראשלמחנהודליההאםשחזרולאחרמכן,לאחר

בתהכילהנאמרלהיניקההאםמשהגיעהשבועותשלושהכעבורהתינוקות.
נפטרה.

דליה.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

עולה,27/4/67מיוםבהלול-מינקובסקיועדתחוקריבפניהאםשמסרהבעדות
צאלח.היההאםאבישםכי

יוסף:לגבי-החקירהממצאי

יחיאיחיאכיעולהממנה,52565מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ובהםילדיהםעםיחד24/10/49ביוםמתימןארצהעלוצלח,וחביבה
.786מספרברטיםצויןכןהעין.ראשבמחנהושוכנוהשנתייםבןיוסף

יחיאכיעולהממנוב',העיןראשמחנהשלכניסהיומןהוועדהבידי.2
,786מספרוכרטיס52565מספרעולהתעודתנושאיצלחוחביבהיחיא
השנתיים.בןיוסףובהםילדיהםעםיחד24/10/49ביוםלמחנהנכנסו

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלחוליםקבלתספרהוועדהבידי.3
ראשהעוליםממחנהילדיםשניהחוליםלביתהתקבלו13/11/49ביום'
נפטרכיומצוין6731-סידורימספרקטעידודזכריההראשוןהעין:
6733סידורימספרזכריהצדוקיוסףהואהשניהילד.16/11/49ביום
לביתו.שוחרר14/12/49ביוםכינרשם,לגביו
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ממנוהשומר,תלהחוליםביתשל6733/49מספררפואיתיקהוועדהבידי.4
ביוםלאשפוזהתקבלוחצי,שנתייםבןגדירי"דודבן"זכריהכיעולה

האשפוז,ליוםקודםימיםעשרהארצהעלהכיעודצוין.13/11/49
ביוםהעיןראשהעוליםשבמחנהלביתוושוחרר3/11/49ביוםכלומר

13/12/49.

6731/49מסיהשומר,תלהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.5
העין.ראשממחנהקטעייוסףזכריהשלבשמו
.2/11/49ביוםארצהעלהכילגביונכתבהקבלהבפרטי

.16/11/49ביוםנפטרקטעידודזכריהכיעולההחולהמגיליון

שעה17/11מיום(489/49)מסיגופהנתיחתגיליוןהוועדהבידי.6
נפטראשר"2"בןקטע"דוד"זכריהשלהנתיחהפרטיכלפיעל.12:00 מותונגרםהשומר(,)תלליטוינסקיתלהחוליםבבית"16/11"ביום .8\/ןז1ן511*1£1_11^6ו...הריאותבשתימברונכופנמוניה

לפיו(,01183)מסיהבריאותמשרדשלקבורהרישיוןהוועדהבידי.7
נפטראשרשי"2"בןהעיןראשהעוליםממחנהקטוע"דוד"זכריה

תקווה.בפתחלקבורההובא,8^10£ק11\/11115מ-

הבריאותשבמשרדבעולהלטפולהמחלקהשלהפניהמכתבהוועדהבידי.8
בי.העיןראשהעוליםבמחנה

לקבלהעיןראשהדסההחוליםביתמתבקש,19/1/50מיוםהמכתבפיעל
לאשפוז.2בןקטיעי"דודדוד"זכריהאת

קטיעי.הפעוטסובלממהמצויןההפניהבמכתב

פיעלהעין,ראשהדסההחוליםבביתאושפזהשנתיים,בןקטיעיזכריה.9 שוחררקטיעיימים.122במשךהרפואימתיקוהוועדהשבידיחוםגיליון .10.5.1950ביום

יוסף:לגבי-הוועדהמסקנות
לביתהעיןראשממחנהשנתייםבניילדיםשנינכנסו13/11/49ביום

ביומןנרשם,6731סידורימספרקטעידודזכריההאחדהשומר.תלהחולים
.16/11/49ביוםנפטרכיהחוליםקבלת

זכריהצדוקיוסףהשניהתינוקשלשמומופיעשורה(של)בהפרשזהביומן
.14/12/49ביוםלביתוששוחרר6733סידורימספר

צדוקזכריהומשפחת2/11/49ביוםארצהעלתהקטעיזכריהשל)משפחתו (.24/10/49ביום
ביוםנפטרלאלטעידודזכריהכיהוועדה,׳התבררחוקרישערכומבדיקות
השומר.תלהחוליםביתשלהחוליםקבלתביומןשצויןכפי16/11/49

פיעללאשפוזהתקבלדלעיל(,8סעיף)ראההועדהממצאישעולהכפיקטעי
החוליםבביתב'העיןראשהעוליםשבמחנהבעולהלטיפולהמחלקהבקשת
ליוםעדיום112במשךמאושפזוהיה19/1/50ביוםהעיןראשהדסה

10.5.1950.
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במשרד1947ילידקטעידודזכריהשלהאישיבתיקובדיקהועוד,זאת
מוטלותאינןאלהועובדותשמואתשינהואףחיהואכיהעלתה,הפנים
בספק.

היהקטעידודזכריההעיןראשהדסההחוליםביתרישומיפיועלמאחר
חיקטעידודשזכריההוועדהסבורה.10/5/1950ליוםעדשםמאושפז
שגוי.הינונפטר,כילגביוהחוליםקבלתביומןוהרישום
בסמיכות.היהחוליםקבלתבספרוצדוקקטעיהילדיםשנישלרישומםכזכור
גיליוןעלשרשםמירשםובהמשך(13/11/49)יוםבאותוהתקבלושניהם
השני.הילדשלהסדורימספרואתהאחדשלהמחלה

בןהילדהואצדוקזכריהיוסףכיגבוההבסבירותעולהלעילהאמורמכל
שנותחההגופהוכי16/11/49ביוםהשומרתלהחוליםבביתשנפטרהשנתיים

צדוק.זכריהיוסףשלזוהיא
שבועותכארבעהסגולההעלמיןבבית20/11/49ביוםנקברצדוקזכריהיוסף
לארץ.עלייתולאחר

קטיעי/גציר.דודבןזכריהלגיתלונותהוועדהבפניאיןכייצוין,
דליה:לגבי-החקירהממצאי

יחיאכיעולהממנוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
למחנהנכנסוילדיהםושניחביבהאשתו.786כרטיסמספרצלחיחיא .24/10/49ביום

עולהממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשללידותיומןהוועדהבידי.2 ביוםנולדההעין,ראשהעוליםממחנהצאלחוחביבהזכריהבתדליהכי
אביב.תלפרוינדד״רשלהחוליםבבית8/1/50

כיעולהממנוהעין,ראשהעוליםביתשללידותיומןאיתרההוועדה.3
.8/1/50ביוםנולדה.786כרטיסמספרצלחוחביבהיחיאיחיאבתדליה

6/2/50מתאריךב'העיןראשהעוליםמחנהשלהפניהמכתבהוועדהבידי.4
צלח".יחיאבת"דליהאתלאשפזבקשהבוהדסה,החוליםלבית

.786המשפחהכרטיסמספרההפניהדףבראשצויןכן

עולהממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.5 שלבאבחנה,6/2/50ביוםהחוליםבביתלאשפוזהתקבלהדליה""צלחכי
גרם.2,700שלובמשקלריאותדלקת

אשפוזה.לאחראחדותשעותנפטרהדליהכיצוין,כן

כיעולהממנוהעין,ראשהעוליםמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
9/2/50ביוםנפטרה.786כרטיסמספרחודש,בתצאלח"יחיאבת"דליה
הדסה.החוליםבבית

כיעולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
"בתצאלח"יחיא"דליה

ביוםנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהחודש"1
העין.ראשהעוליםבמחנה,9/2/50תש״י,בשבטכ״ב
ריאות.דלקתהמוות:סיבת
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צלחיחיאדליהכיעולהממנו,03538מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.8
מדלקתכתוצאהימיםחודשבתבהיותהנפטרההעין,ראשהעוליםממחנה
ריאות.

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.9
העין.ראשהעוליםבמחנהנפטרהחודש,בתצלאח"יחיא"דליה
העלמיןבבית,10/2/50תש״י,בשבטכ״גביוםלקבורההובאהדליה
.4מספרקברי״ד,שורהב',ילדותבחלקתתקווהפתחסגולה

תקווהפתחקדישאחברהידיעלשנערכהנקבריםרשימתאיתרההוועדה.10
יחיאבת"דליהכיעולהממנההעין,ראשהעוליםביתהנהלתבעבור
חודש.בתבהיותהנפטרהצלח"

דליה:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרהצדוק,וחביבהיחיאלבתדליהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית6/2/50ביוםריאותמדלקתכתוצאה

ימים.חודשבת
חלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית10/2/50ביוםלקבורההובאהדליה .4מספרקברי״ד,שורהב',הילדות

העין,ראשהדסההחוליםביתשלהמקוריהמחלהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
דליה.שלפטירתהמועדלגבי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהיו״ר
העתק:
.041544248צדוקיוסףשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד צדוק.דליהשלת.ז.הוועדהבידיאין

.041544214צדוקיחיאלהאבשלת.ז.מספר
.041544222צדוקחביבההאםשלת.ז.מספר

358



רצאביוצביהזכריהבןחייםהנדון:
191/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאביורצאבי,זכריהמרשלעדותופיעל
המזרח.שיכוןלציוןבראשוןוהתגוררה,1949בשנתמתימן

ימיםמספרברחובות.ליולדותהחוליםבביתנולדווחייםחנההתאומים
בביתואושפזחלהוהאבהיותהביתה.ילדיהעםהאםחזרההלידהלאחר

כיאחיותשתיידיעללההוצעחלשה,הייתהוהאםהרופאאסףהחולים
חודשייםובמשךהסכימההאםמה.לזמןאביבבתלבמוסדיטופלוהתאומים
במקום.האםאותםביקרה

נפטרחייםכילהונמסרלידיהחנההוחזרהלמקוםבהגיעההימיםבאחד
קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאםלקבורה.והובא

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

צביהלפיורחובות,החוליםביתשללידהפרטיטופסאיתרההוועדה.1
.8/11/49ביוםובתבןתאומיםילדהרצבי

בןחייםכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2 היולדותבבית8/11/49בחשוןט״זביוםנולדדצביוצביהזכריה
רחובות.

חייםלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.3
ביוםנולדצריפוניםהמזרחשכוןלציוןמראשוןרצביוצביהזכריהבן

8/11/49.

וילד,אםלמוסד15/11/49מיוםרוזנבליטמדיירמכתבהוועדהבידי.4
1960במשקלשנולדווחנהחייםרצביהתאומיםאת"לקבלמבקשיםלפיו ירוד".במצבונמצאים

לפיו,15/11/49מיוםתינוקותבביתילדיםלסידורשאלוןהוועדהבידי.5
הופנו45צריףמזרחמשיכוןואחותווצביה"יוסףבןחיים"רצעבי
משקלבגיןלציון,בראשוןסוציאליתלעזרההלשכהידיעללאשפוז
ברחובות.היולדותבבית8/11/49ביוםנולדחייםכיצויןכןירוד.

עולהממנוובילד,באםלטיפולמוסדמויצ״ורפואיתיקהוועדהבידי.6 45צריףהמזרחשיכוןלציוןמראשוןוצביה"יוסףבןרצבי"חייםכי
.10/12/49ביוםונפטר17/11/49ביוםאושפז,8/11/49ביוםנולד

כפגנרשםקבלתובעתפעמים.כשלושלבקרוהספיקהאמוכיצויןכן
לפטירתו.עדוירדהלךמשקלוזותקופהובמהלך

לדייר26/12/49מיוםויצייושלהמוסדממנהלתמכתבהוועדהבידי.7
ביוםנפטרלציוןמראשוןמהתאומים(")אחדרצבי"חייםלפיוישראלי,
ודיספפסיה.מאטרופיהכתוצאה10/12
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כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.8
10/12/49ביוםנפטראביבתלויצ״ווילדלאםממוסדחיים""רצעדי
חודש.בןבהיותובמקום

ודיספפסיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

באםלטיפולממוסדחיים""רצעבילפיוקבורהרישיוןהוועדהבידי.9
חודש.בןבהיותונפטראביבתלוילד

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

רצאביחייםלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.10
לקבורהוהובאחודשבןבהיותואביבתלוילדאםויצ״ובמוסדנפטר
.35מספרקבר,8שורה,1בחלקהתש״יבכסלוי״טביום

חייםלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.11
לקבורהוהובאנפטרויצ״ואביבתלוילדבאםלטיפולממוסדרצעבי
שורה,1ילדיםבחלקתשאולקריתהעלמיןבביתתש״יבכסלוי״טביום

.35מספרקבר,8

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטררצאביוצביהזכריהבןחייםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.בןבהיותואביבתלויצ״ובמוסד10/12/49

,1ילדיםבחלקתשאולקרייתהעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאחיים

.35מספרקבר,8שורה

אביושםמצויןהמסמכיםמןשבחלקלמרותחייםשלבזיהויוספקאין
מקוםהמשפחה,שםהאם,שםהפרטים:שארעםהצלבהלאורוזאתכיוסף

פטירתו.ותאריךלידתותאריךהמגורים,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.030469001חייםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יחיאלויונהיחיאבתהווידההנדון:
192/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ביוםארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםיחיאל,יונהגבישלעדותהפיעל
עיןבמחנהשוכנההמשפחהוחצי.שנהבתבהיותההווידה,עםיחד20/10/49

שמר.

למרפאתאותהלקחהואמהקלהמהצטננותהווידהסבלהמכןלאחרמהזמן
בחיפה.רמב״םהחוליםלביתהווידהנלקחהלמקוםבהגיעההמחנה.

ידה.והואתמצאהלאאךהחולים,לביתהאםנסעהמכןלאחרימיםשלושה
הראשוןביוםנפטרההווידהכיפקידלהמסרושםהמחנהלמשרדניגשההיא

החולים.בביתלאשפוזה
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

שנהבתהיתה"הוידה"לפיה,51991מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
התגוררהמשפחתהכיצויןכן".25/11/49"מתהוכיארצהבהגיעה
שמר.עיןהעוליםבבית

הסוכנותשלהקליטהמחלקתשללשיכוןהצעהטופסהוועדהבידי.2
במחנהושוכנה30/10/49ביוםארצההמשפחהעלתהלפיההיהודית, אי.שמרעין

רמב״ם,החוליםביתידיעלשנשלחאשפוזעבורחשבוןאיתרההוועדה.3 ביוםלאשפוזוהתקבלה1949בשנתארצהעלתהיחיא"בת"עוודהלפיו
.25/11/49ביוםונפטרה24/11/49

ורעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
בהיותה25/11/49ביוםנפטרהשמר,עיןהעוליםמביתיחיא"בת"עוודה

וחצי.שנהבת
ורעלת.תזונהתתריאותדלקתהמוות:סיבת

(,1007/142/49)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בבית25/11/49ביוםנפטרהשמר,מעיןיחיא"בת"עוודהכיעולהממנו

וחצי.שנהבתבהיותההממשלתי,החולים
ורעלת.תזונהתתריאותדלקתהמוות:סיבת

א'שמרעיןהעוליםביתשלהקליטהמחלקתמטעםמכתבהוועדהבידי.6
שללהוריהלעזורבקשהובוחיפה,הממשלתיהחוליםלבית2/1/50מיום
השנהבתיחיא"בת"הוידהכיצויןכןהחולים.בביתלחפשההוידה
מספרעולהתעודתנושאתכשהיאיחיא"בת"עוודההשםתחתנשלחהוחצי

51991.
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8/1/50מיוםא'שמרעיןהעוליםמחנהממרפאתמכתבהוועדהבידי.7
לפיוהוידה,פטירתלאחרשבועותכשישהחיפה,הממשלתיהחוליםלבית

נשלחה51991מספרעולהתעודתהנושאתוחציהשנהבתיחיא"בת"עוודה
ריאות.דלקתשלבאבחנה24/11/49ביוםישראל"בתידה"הוהשםתחת

ביתתשובתבתה.אתמצאהולאבמחלקהפעמייםביקרההאםכיצויןכן
זה".מקרהעלהודעהכלאין"אצלנוהיא:החולים

לפיושמר,עיןהעוליםמחנהשלפטירה/קבורהיומןאיתרההוועדה.8
נפטרה51991מספרעולהתעודתהנושאתוגרמה"יחיאישראלבתידה"הו
בחיפה.לקבורהוהובאהוחצישנהבתבהיותה25/11/49ביום

בת"עוודהכיעולהממנו(,00172)מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.9
מדלקתכתוצאהוחצישנהבתבהיותהנפטרהשמרעיןהעוליםמביתיחיא"
.27/11/49ביוםבחיפהלקבורהוהובאהריאות

בת"ובדהלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.10
ביוםלקבורהוהובאהוחצישנהבתבהיותהנפטרהשמרמעיןיחיה"

27/11/49.

.172/1007קבורהרישיוןמספרצויןכן

הוועדה:מסקנות

נפטרהיחיאלויונהיחיאבתהוידהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בחיפה,רמב״םהחוליםבבית25/11/49ביוםתזונהותתרעלתריאות,מדלקת
ארצה.עלייתהלאחרשבועותכשלושהוזאתוחצי,שנהבתבהיותה

דוד.מחנההעלמיןבבית27/11/49ביוםלקבורההובאההווידה
שובש,ידהוהושלשמהכיעולהשמר,עיןהעוליםמביתשנשלחומהמכתבים

שמרעיןהעוליםלביתהגיעפטירתהעלהדיווחמדועלהסבירהעשוידבר
.1950פברוארחודשבמהלךרקבאיחור,

,51991העולהתעודתמספרעםבהצלבהוזאתהווידהשלבזיהויהספקאין
נוספים.ופרטיםהאבשם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
.4150091יחיאלהווידהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

362



דאר)בדרה(ובתיהחייםבת)טורקיה(תורכיההנדון:
193/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחידהר,רצוןמרשלעדותופיעל
במחנהשוכנההמשפחהוחצי.שנתייםכבתשהיתהתורכיהעםיחד1949בשנת
העין.ראש
אחותהגיעהלמקום.16כבןשהיהאחיהעליהשמרלמחנה,הגיעםביום

חולה.שהינהבטענהעימהתורכיהאתולקחהמהמחנה

נמסרהאףכןעלוהודעהנפטרהתורכיהכילהוריםנאמרמכןלאחרשבוע
המחנה.ברמקול

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

דאר"ובדרהיוסף"חייםלפיה(,53533)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
העין.ראשהעוליםבביתושוכנו23/9/49ביוםארצהעלוילדיהםוחמשת

ארצה.בהגיעהוחצישנתייםבתהיתהטורקיהכיצויןכן

מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובולמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
דארובדרהיוסףחייםכיעולהממנו,53533מספרעולהולתעודת645 .23/9/49ביוםארצהעלווילדיהם

"דרלפיודגיאני,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.3
בהיותה23/9/49ביוםאושפזההעיןראשהעוליםממחנהתורכיה"יוסף

.25/9/49ביוםונפטרהוחצישנתייםבת

לפיודגיאני,החוליםמביתהמחלהגיליוןשלהעתקהוועדהבידי.4
24/9/49ביוםאושפזההעיןראשהעוליםממחנהדר"יוסף"תורכיה
הילדהנוכחי:"מצבהמחלה:בגיליוןצויןכןוחצי.שנתייםבתבהיותה
"...ריאותחריף"נשימהקצבעםאפטיתאטרופיתמאודקשהכלליבמצב

אטומות...״.
.23:30בשעה25/9/49ביוםנפטרההילדה

ילדיםרשימתובודגיאניהחוליםביתשלנפטריםיומןאיתרההוועדה.5
וחצישנתייםבתתורכיה"דר"יוסףוביניהםשנפטרוהעיןראשממחנה
.25/9/49ביוםשנפטרה

דר"יוסף"תורכיהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
ליולדותהחוליםבבית25/9/49ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנה
שנתיים.בתבהיותה)דגיאני(,יפווילדים
ומלריה.ריאותדלקתהמוות:סיבת
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כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.7
ובאותותש״יבתשריג'ביוםנפטרההעיןראשממחנהדר"יוסף"תורכיה

שאול.קרייתהעלמיןבביתלקבורההובאהיום

לפיואביב-יפו,תלהעלמיןביתשלמקוריקבורהיומןאיתרההוועדה.8
לקבורהוהובאהוחצישנתייםבתבהיותהנפטרהיוסף"טורקיהשם"בלי
.13מספרקבר,4שורה,3אזור,4בגוש27/9/49ביום

הוועדה:מסקנות

דארובתיהחייםבת)טורקיה(תורכיהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותהדגיאניהחוליםבבית25/9/49ביוםריאותודלקתממלריהנפטרה

לארץ.עלייתהלאחריומייםוזאתכשנתיים,

שאולקרייתהעלמיןבבית27/9/49ביוםלקבורההובאה)טורקיה(תורכיה
.13מספרקבר,4שורה,3אזור,4גוש

ספקאיןהלועזיללוחהעבריהתאריךביןההתאמהואיהקלהשיבושאףעל
יומייםוקבורתה25/9/49-פטירתהובמועד)טורקיה(תורכיהשלבזיהויה

מכן.לאחר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי
העתק:
תורכיה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.1055384דארחייםהאבשלת.ז.מספר

.1055385דארבדרההאםשלת.ז.מספר
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)עבדר(אבדרוטריהסלימןסלםבתשמעההנדון: 194/95מספרתיק
התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהאבדר,שלוםמרשלעדותופיעל
אי.העיןראשבמחנהוהתגוררה1949שנתבאוקטוברמתימן
לחזורנאמרלאםהתינוקות.לביתשמעהנלקחהלמחנההמשפחהשלבבואה
לביתנלקחהששמעהלהנמסרהתינוקותלביתלמחרתבבואהלהיניקה.למחרת
סרפנד.החולים

הופנוהםנמצאה.לאהיאאךסרפנדהחוליםבביתאותהלאתרניסוההורים
שמעה.אותרהלאשםגםאךחולים,בתילמספר

התינוקותביתשלהראשיתלאחותבתקיפותההוריםפנוחודשיםארבעהכעבור
חודשים.וחצישלושהלפנינפטרהששמעהלהםמסרהוזוהעין,בראש

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
בביתנקברהשמעהכינמצאהקודמותהוועדותמסקנותפיעלהמשפחהלדברי
חברהשלהחלקותבספרבדקהשהמשפחהאלא.34מספרקברסגולההעלמין
אחר.ילדרשוםחג"לשבקברומצאהקדישא

החקירה:ממצאי

מספרכרטיסרישוםובוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
צויןכןילדיהם.שניעםארצהעלועבדרוטריהסולימןסלםלפיו522
ארצה.בהגיעהשנתייםבתהייתהשמעהכישם

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
ביוםאושפזהב'העיןהאשעוליםממחנהעבדרסלימןסלםשמעה

ביוםקבלתה,לאחרשעות20ונפטרהוחצישנהבתבהיותה22/10/49
23/10/49.

מביתעבדרסלימןשמעהלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.3
5מספרהצבאיהחוליםבבית23/10/49ביוםנפטרההעיןראשהעולים

וחצי.שנהבתבהיותההשומר(,)תל
מעיים.ודלקתריאותדלקתלב,התקףהמוות:סיבת

עבדרסלימןשמעהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
החוליםבבית,23/10/49תש״י,בתשריל'ביוםנפטרההעיןראשממחנה
שנה.בתבהיותה5מספר

מעיים.ודלקתריאותדלקתלב,התקףהמוות:סיבת

שמעהכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלנפטריםיומןאיתרההוועדה.5 וחצי.שנהבתבהיותה,24/10/49ביוםנפטרהעבדרסלימן
איהעיןראשעוליםביתמנהלמטעםלקבורההפניהמכתבאיתרההוועדה.6

שלקבורתהאתלסדרבקשהובותקווה,פתחקדישאלחברה24/10/49מיום
היהודית.הסוכנותחשבוןעליהיוההוצאותכאשרעבדרסלימןשמעה
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ראשהעוליםממחנהעבדרסלימןשמעהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.7
ודלקתלבהתקףהמוותסיבתחודשים,ושישהשנהבתבהיותהנפטרההעין

בחשוןאיביוםתקווהשבפתחהעלמיןבביתלקבורההובאהשמעהריאות.
י.תש"

שמעהכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.8
והובאההעין,ראשהעוליםבמחנהשנהבתבהיותהנפטרהעבדרסלימן

קברב',שורהילדיםבחלקת24/10/49תש״יבחשוןא'ביוםלקבורה
.39מספר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהאבדרטרייהסלימןבתשמעהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
דלקתלב,מהתקףכתוצאההשומר(,)תל5מספרהחוליםבבית23/10/49

מעיים.ודלקתריאות

שורהילדיםחלקתסגולההעלמיןבבית24/10/49ביוםלקבורההובאהשמעה
.39מספרקברבי,

למשפחה.שנמסרכפיולא39מספרהינוהקברחלקתמספררישום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041487117שמעהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)מגוריש(מכורישוזהרה)דוד(שלוםכןפרטי(שם)ללאהנדון: 196/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אבימכוריש,)דוד(שלוםמרשלעדותופיעל
העין.בראשוהתגוררה1949בשנתמתימן
אתראתהלאהאםהרופא.אסףהחוליםבביתבןאשתוילדהמה,זמןכעבור
ילדהאשתולפיומברקהאבקיבלשלושהיומייםכעבורהלידה.לאחרבנה
•בן

בת.לונולדהכילונאמרושםלמשרדניגשהחוליםלביתהאבבהגיע
זאתאישרהפקידבן.לונולדלפיושקיבל,המברקאתלפקידהראההאב
נפטר.בנוכילוומסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

לתינוק.בנוגעממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עלהמגוריש"דוד"סלםהאבלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.1/11/49ביוםארצה

תעודתמגוריש"דוד"סאלםלפיולמחנה,כניסהיומןאיתרההוועדה.2
כרווק.1/11/49ביוםארצהעלה55122עולה

מגורישדודבן"סאלםלפיוהרבני,הדיןמביתמסמךאיתרההוועדה.3
תש״י.סיוןחודשבמהלךנישא)מכוריש("

הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.4 אושפזה137אוהלבימחנההעיןמראשמגורש")שחרה("זהרההאםלפיו
ביוםהחוליםמביתושוחררהשנים14בתבהיותה28/8/51ביום

31/8/51.

ממנה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.5
.28/8/51ביוםמת""נולדזהרה")שחרה(מגורש"בןכיעולה

הוועדה:מסקנות

)מגוריש(מכורישוזהרהשלוםשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
.28/8/51ביוםהרופאאסףהחוליםבביתמתנולד

הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

ל=\^(
שופטת)דימ'(קובל,דליה

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

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4147968)מגורש(מכורישדודשלוםהאבשלת.ז.מספר

/ד'.256628)מגורש(מכורישזהרההאםשלת.ז.מספר
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חדדורזנהעזראבתסועאדהנדון:
197/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מעיראקארצההמשפחהעלתההתינוקת,אביחדד,עזראמרשלעדותופיעל
בשערשוכנההמשפחהחודשים.ארבעהבתבהיותהסועאדעםיחד1951בשנת

העלייה.

אביהידיעלונלקחהברעסועאדחשההמשפחה,עלייתלאחרימיםכשלושה
מוכןהואאםהאבאתהרופאשאלהחוליםלביתבהגיעםרמב״ם.החוליםלבית
שבווההוריםהחוליםבביתסועאדהושארהמכןלאחרסועאד.אתלולמכור
למחנה.

וההוריםקבע,במקוםלגורלעבורהתבקשההמשפחהמכןלאחרימיםעשרה
סועאדעלכילהםנאמרהחוליםבביתסועאד.אתלקחתהחוליםלביתנסעו

החדש.מגוריהםלמקוםאליהםתוחזרוכשתבריאשםלהישאר

לביתהוריהנסעוההורים,לביתסועאדנשלחהמשלאמכןלאחריוםארבעים
ידועלאמאזזה.בשםתינוקתאושפזהלאבמקוםכילהםנאמרושםהחולים
בגורלה.עלהמהלהורים
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

עזראלפיההמשפחה,שמסרה(032632)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
"סועד"כיצויןכן.22/4/51ביוםארצהעלווילדיהםחדדורזנה
ארצה.עלייתהבעתחודשיםארבעהבתוהיתה1951בשנתנולדה

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
בבית17/5/51ביוםנפטרההעלייהשערהעוליםמביתחדד""סועד
חודשים.שישהבתבהיותהרמב״ם,החולים

לב.מחלתהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בבית17/5/51ביוםנפטרההעלייהשערהעוליםמביתחדד""סועד
חודשים.שישהבתבהיותהחיפה,רמב״םהחולים

לב.מחלתהמוות:סיבת

"סועדכיעולהממנוחיפה,דודמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
והובאהחודשיםשמונהבתבהיותהנפטרההעלייהשערהעוליםמביתחדד"

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית18/5/51ביוםלקבורה
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהחדדורזנהעזראבתסועאדכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כשישהבתבהיותהחיפה,רמב״םהחוליםבבית17/5/51ביוםלבממחלת

ארצה.המשפחהעלייתלאחרכחודשוזאתחודשים,

מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת18/5/51ביוםלקבורההובאהסועאד
דוד.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.071688360סועאדשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עמרושמעהיוסףכחלולוההנדון:
198/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםעמר,שמעהגבישלעדותהפיעל
העיןראשבמחנהושוכנהוחצישנהבתבהיותהלולוהעםיחד1949בשנת
ב'.

חיסון.קבלתלשםהמחנהלמרפאתלולוהנלקחהמכןלאחרחודשיםשישה
לביתמועברתהיאכילהונמסראמהמידילולוהנלקחהלמקוםבהגיעם
למחרת.להתוחזרוכיצריפיןהחולים

לאאךבתה,לשלוםאותהושאלהבמרפאהלאחותהאםניגשההיוםלמחרת
נפטרה.לולוהכילאםנמסרמכןלאחרימיםמספרתשובה.כלקיבלה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

לולוהלפיוהפניםממשרדמסמך10/4/94ביוםלדבריהקיבלההמשפחה
.00/08/50ביוםונפטרה1947בשנתנולדה0-4150900-1זהותתעודת

רההה?יממצאי

.1947בשנתנולדהעמרלולוהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1

עמרושמעהחייםיוסףלפיה,39388מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2
בביתלהתגוררועברו1949אוקטוברבחודשארצהעלולולוהובתם

ב'.העיןראשהעולים
ארצה.בהגיעהשנתייםבתהיתהלולוהכיצויןכן

לתעודתהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
עמאר"ושמעהחיים"יוסףלפיו,1310מספרוכרטיס39388מספרעולה
בהגיעהשנתייםבתהיתהלולוהכיצויןכן.30/10/49ביוםארצהעלו
.24/4/50ביוםנפטרהוכי

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
נפטרהעמרושמעהחייםיוסףבתלולוהלפיו,1310מספרכרטיסלנושא
שנתיים.בתבהיותה19/4/50ביום

לפיוהסוכנות,שערכההעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
בבית19/4/50ביוםנפטרה1320כרטיסנושאתעמר"חייםיוסף"לולה
שנתיים.בתבהיותה,5מספרהחולים

המשפחה,שמסרההשומרתלהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.6
ביוםאושפזהביהעיןמראשחיים"עמדיוסףבת"לולהכיעולהממנו

כיצויןכןריאות.דלקתשלבאבחנהשנתייםבתבהיותה16/4/50
ארצה.לולוהעלתהאשפוזהלפניחודשיםחמישה
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המשפחה,שמסרההשומרתלהחוליםביתשלפטירההודעתהוועדהבידי.7
בבית17/4/50ביוםנפטרהב'העיןמראשעמרם"חייםיוסף"גולהלפיה

שנתיים.בתבהיותההשומר(,)תל5מספרהחולים

חייםיוסף"לולהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.8
17/4/50תש״יבניסןל'ביוםנפטרהב'העיןראשהעוליםמביתעמר"
שנתיים.בתבהיותההשומר(,)תל5מספרהחוליםבבית

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

)תל5מספרהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.9
וגופתהשנתייםבתבהיותהנפטרהעמר"חייםיוסף"לולהלפיוהשומר(,
בריאותמפגיעותכתוצאהנפטרההיאכיוצוין18/5/50ביוםנותחה
ובמוח.בטחולבכבד

לפיהתקווה,פתחקדישאחברהשערכהנפטריםרשימתאיתרההוועדה.10
במהלךלקבורהוהובאהשנתייםבתבהיותהנפטרהעמרחייםיוסףלולוה
.1950אפרילחודש

בת"לוליהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.11
5מספרהחוליםבביתנפטרההעיןראשהעוליםממחנהעמרם"חייםיוסף
ביוםלקבורהוהובאהשנתייםבתבהיותההשומר(,)תלליטוינסקיתל
ב',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית19/4/50תש״יבאיירב'ד'

.2מספרקברי"ז,שורה

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהעמרושמעהיוסףבתלולוהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותההשומר,תלהחוליםבבית17/4/50ביוםבמוחופגיעהריאותמדלקת

ארצה.עלייתהלאחרחודשיםכחמישהוזאתשנתייםבת

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית19/4/50ביוםלקבורההובאהלולוה .2מספרקברי״ז,שורהב',ילדות

לגביהשומרתלהחוליםביתשלהמקוריתהפטירההודעתעלמסתמכתהוועדה
לולוה.שלפטירתהמועד
אחדים.ברישומיםבשמההקלהשיבושלמרותלולוהשלבזיהויהספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041509001עמרלולווהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שם־טובוסולטנהבנימיןבןאברהםהנדון:
199/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוק,אםשם־טוב,סולטנהגבישלעדותהפיעל
ימין.נוהלמושבעברהומשםיעקבבבארושוכנה1949בשנת

שמונהבןבהיותוימין.נוהבמושב1950ספטמברחודשבמהלךנולדאברהם
ההוריםכץ.פרדסהחוליםלביתהוריוידיעלונלקחאברהםחלהחודשים
כילהםנאמרהיוםלמחרתוכשחזרורפואיטיפולקבלתלשםאותוהשאירו
נפטר.

שמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימיםקבר.חלקתאוגופהראולאההורים
אברהם.של

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
בבית10/9/50ביוםנולדימיןמנוהשם־טובוחנהבנימיןבןאברהםכי

סבא.כפרהיולדות

בןאברהםכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
כפרהיולדותבבית10/9/50ביוםנולדימיןמנוהשפ-טובוחנהבנימין
ימין.בנוההתגוררהמשפחתוסבא.

ברק(,)בניכץפרדסהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.3
ביוםלאשפוזהתקבלימיןנוהממושבשם־טובאברהםכיעולהממנו

חודשים.שלושהבןבהיותו,23/12/50ביוםונפטר22/12/50

רעלת.המוות:סיבת

אברהםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
הממשלתיהחוליםבבית23/12/50ביוםנפטרימין,נוהממושבשם־טוב

חודשיים.בןבהיותוכץ(,)פרדסברקבני

רעלת.המוות:סיבת

אברהםשם־טובכיעולהממנו,09760מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.5
ונקברחודשים,עשרהבןבהיותומרעלת,כתוצאהנפטרימיןנוהממושב
אביב.בתל

בןאברהםכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.6
)בניכץפרדסהחוליםבביתנפטרימיןנוהממושבשם־טובבנימין
בביתתשי״אבטבתי״דביוםונקברחודשים,שלושהבןבהיותוברק(,
איאזורשאולקרייתהעלמין

.9מספרקבר,8שורה,1

בטעות".חודי10כתוב"ברשיוןאברהםשללגילובסמוךצויןכן
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הוועדה:מסקגות

נפטרשם־טובוסולטגהבנימיןבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותומרעלת,כתוצאהכץפרדסהממשלתיהחוליםבבית23/12/50ביום
חודשים.שלושה

איאזורשאולקריתהעלמיןבבית23/12/50ביוםלקבורההובאאברהם
1,

.9מספרקבר,8שורה

חודשיםכעשרהגילומצויןהקבורהשברישיוןהריאברהם,שללגילובאשר
חודשים.לשלושהגילותוקןהקבורהבתעודתאך

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.05025195-8אברהםשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עטייהומזליצחקבתרחלהנדון:
200/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהעטייה,מזלגבישלעדותהפיעל
התגוררההמשפחהוחצי.חודשכבתשהיתהרחלעםיחד,12/1/50ביוםמלוב
פרדסיה.העוליםבמחנה

בפרדסיה.החוליםבביתואושפזהבברונכיטרחלחלתהחודשיםשלושהכעבור
העלהשערכוברורבמקום.נמצאהלאלבקרהההוריםכשהגיעומהזמןלאחר ביפו.דגיאניהחוליםלביתהועברהרחלכי

פעמייםדגיאניהחוליםבביתחודשיםשלושהבמשךרחלאתביקרוההורים
משוחררת.רחלכילמשפחההרופאמסרמהביקוריםבאחדבשבוע.

עודתישארשרחלמהרופאביקשועזריהלמושבדירהעברווההוריםהיות
ימים.מספר

כן.לפנישבועלקבורהוהובאהנפטרהרחלכילהםנמסרלקחתהכששבו
פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

)כךעטיהומזלהיצחקלפיה(,1539)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
.1949בשנתנולדהרחלכיצויןכן.12/1/50ביוםארצהעלובמקור(

נולדהעטייהיצחקבתרחללפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.12/1/50ביוםארצהעלתהמשפחתהכיצויןכן.1949בשנתבלוב

נולדהעטייהיצחקבתרחללפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.3 החוליםלביתלידבביתד'לילדיםהחוליםמביתוהועברהבטריפולי
רחלכיצויןכן.15/6/50ביוםאושפזהשםביפווילדיםליולדות
חודשים.עשרהכבתבהיותה,8/9/50תש״יבאלולכ״וביוםנפטרה
אטרופיה.אסטמה,המוות:סיבת

רחלכיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
החוליםלביתלידביתד'לילדיםהחוליםמביתעברהעטייהיצחקבת

,8/9/50תש״י,באלולכ״וביוםנפטרהשםיפו,ליולדותהממשלתי חודשים.עשרהבתבהיותה

נפטרהלידמביתעטייהרחללפיו,09854קבורהרישיוןהוועדהבידי.5
חודשים.עשרהבתבהיותה

כיעולהממנושאול,קרייתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6
עשרהבתבהיותהתש״י,באלולכ״זביוםנפטרהלידמביתעטייהרחל

,5שורהא',1באזורתש״יבאלולכ״חביוםלקבורהוהובאהחודשים,
.30מספרקבר
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהעטייהומזליצחקבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
עשרהבתבהיותהביפו,וילדיםליולדות)דגיאני(החוליםבבית8/9/50
חודשים.

א',1אזורשאולקריתהעלמיןבבית10/9/50ביוםלקבורההובאהרחל
.30מספרקבר,5שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041231108רחלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מהצריוברכהמשהבןשלוםהנדון:
201/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםמהצרי,ברכההגב'שלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנהחודשיםשישהבןשלוםעםיחד1949בשנת

התינוקותלביתשלוםהועברשמר,עיןלמחנההמשפחהכניסתלאחרקצרזמן
שעה.כללהיניקובאהוהאם

בביתואחותמשילשוליםשלוםסבלארצההמשפחהעלייתלאחרחודשיים
להיניקו.נאסרהאםועלזריקהלונתנההתינוקות

לשלושהמוכנסיםילדיםכיראתהשלוםאתלבקרהאםכשבאההימיםבאחד
לביתיוחזרווכילחיפהמועבריםהילדיםכינאמרלאםאמבולנסים.
למשרדהאםניגשהמכןלאחרימיםארבעהימים.ארבעהכעבורהתינוקות

נפטר.שלוםכילהונאמרשלוםאודותלבררכדיהמחנה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שללגורלובאשרדברלקבועניתןלאכישקבעהשלגילוועדתנמסרהעדות
שלום.

החקירה:ממצאי

מופהכיעולהממנההמשפחהשמסרה56950מספרעולהתעודתהוועדהבידי בי.שמרעיןבמחנהושוכנו23/11/49ביוםארצהעלומהפריוברכהיחיא
ביום"נפטרחודשיםשישהבן"סלם"נרשם:זובתעודהכייצוין

30/12/49."

הוועדה:מסקנות

משהבןשלוםכיסבירותשלמסוימתבמידהלקבועניתןלעילהמידעמן
שמונהבןבהיותושמרעיןהעוליםבבית30/12/49ביוםנפטרמהצריוברכה ארצה.עלייתולאחרימיםכחודשוזאתחודשים

אותר.לאשלוםשלקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041597360שלוםמהצרישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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קרני)נעמה(ונעמיאפריםבןחייםהנדון:
202/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אביקרני,אפריםמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנההחודשיםארבעתבןחייםעםיחד1949בשנת

האווירמזגתנאיבשלהתינוקותלביתחייםהועברהעלייהלאחרמהזמן
נאסרהחמישיוביוםימיםארבעהבמשךיוםמדילהיניקובאההאםהקשים.
לחלון.מבעדלראותולההותראךחולה,שהואבטענהלהיכנסעליה

והובאנפטרכילהנאמרחייםאתלבקרהאםכשבאהמכןלאחרימיםמספר
בכרכור.לקבורהכבר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

חייםכיעולהממנוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןהוועדהבידי.1
.13/12/1949ביוםארצהעלה1949ילידקרניאפריםבן

אותהחנהופרדסשמרעיןממחנותילדיםשלמודפסתרשימההוועדהבידי.2
ללאשמרמעיןחיים""רוניהשםמופיעובההיהודיתהסוכנותפקידערך
הפטירה.ותאריךמקוםעלפרטיםכל

הוועדה:מסקנות

ונעמיאפרייםבןחייםכיסבירותשלמסוימתבמידהעולהלעילהמידעמן
נפטר.קרני)נעמה(

הפטירהתאריךהמוות,סיבתעללהצביעהיכולמידעכלהוועדהבידיאין
הקבורה.ומקום

היהודיתהסוכנותשלהנפטריםברשימתהמופיע"רוני"המשפחהשםכייצוין
שלשיבושהינורוניכילהניחסבירכןועלתימןעוליבקרבמקובלאינו
קרני.השם
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

מימוןדוד
אלוף)מיל'(,
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
חיים.קרנישלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

04204031-1קרניאפריםהאבשלת.ז.מספר
.04204032-9קרנינעמההאםשלת.ז.מספר
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מדהלהוצלחהסעדיהבןיעקבהנדון:
203/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחימדהלה,זכריהשלעדותופיעל
עתליתבמחנהתחילהשוכנההמשפחההשנה.בןיעקבעםיחד1951שנתבמהלך
שמר.בעיןלהתגוררעברהמכןולאחר

ואמרוהמשפחהלאוהלאחיותהגיעושמר,עיןלמחנההגיעםלאחרשבועיים
מכן,לאחרימיםחודשהתינוקות.לביתלקחתוישוכי"רזה"יעקבכילאם

ברגעאליהםיועבריעקבכינמסרולהוריםברנרלגבעתהמשפחהעברה
בנםכילהםשאמראדםהמשפחהלביתהגיעוחצי,כחודשכעבורשיבריא.
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
יעקב.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
החקירה:ממצאי

לתעודתהמתייחסרישוםובוהעלייהמשרדשלרישוםתעודתהוועדהבידי.1
ושניצלחצלחהואשתומדהלהסאלחסעידהאבלפיה,66423מספרעולה
נולדיעקבכיצויןכן.16/7/51ביוםארצהעלוויעקב,יחיאבניהם
.1950שנתבמהלך

מנשהבשערשוכנההמשפחהלפיה,66423מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2 ברנר.בגבעתלהתגוררועברהשמר()עיןג'

מצהלהל״יעקבהמתיחס28/10תאריךנושאהפניהמכתבהוועדהבידי.3 כיצויןובורופאבידינחתםהמכתב.66423מספרעולהתעודתסעיד"
.66423מסימצויןהמכתבגביעלמשילשולים.סובליעקב

ובושמר()עיןמנשהשערהחוליםביתשלרפואיגיליוןהוועדהבידי.4 מעיד"מדהלה"יעקבלפיו,66423מספרעולהלתעודתהמתייחסרישום
בןבהיותו,9/11/51ביוםונפטר28/10/51ביוםאושפזמנשה,משער
חודשים.עשרה

כי:נרשםכן
אומרתהאמאחודשים10בןדיסטרופיהואשלשוליםבגללנשלח"הילד הילד8/11ביוםחודשים...5מ-טובמתפתחולאבמשקלמקבללאשהילד
בבוקר".1:30ב-נפטרהילדלהקיאהתחיל

כיעולהממנומנשה,שערהחוליםביתשלמעקבגיליוןהוועדהבידי.5 עשרהבןבהיותו,9/11ב-ונפטר28/10מיוםאושפזסעיד"מצחלה"יעקב
חודשים.
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משערסעיד""מצלחהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.6
מתתכתוצאהמנשהשערהחוליםבבית9/11/51ביוםנפטרג',מנשה

תזונה.

הוועדה:מסקנות

נפטרמדהלה,וצלחהסעדיהבןיעקבכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותושמר,עיןמנשהשערהחוליםבבית9/11/51ביוםתזונהמתתכתוצאה

חודשים.עשרהבן

אותר.לאקבורתומקום

וזאתמשפחתובשםברישוםהקלהשיבושאףעליעקב,שלבזיהויוספקאין
וכןהמסמכיםמןבחלקשנרשםכפיהעולהתעודתמספרשלהרישוםעםבהצלבה
נוספים.מפרטים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.07214564-2מדהלהיעקבשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חצבניואהובהיהושעבןמשההנדון:
204/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מסוריהארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיחצבני,מאירמרשלעדותופיעל
בחיפה.והתגוררה

משילשוליםסבלחודשיםעשרארבעהבןמשהכשהיה.1952בשנתנולדמשה
החוליםבביתשההמשהחיפה.רמב״םהחוליםלביתהוריוידיעלוהועבר
משהכילהםנמסרהשלישיביוםלבקרוהוריוכשבאויומיים.במשךרמב״ם
הקבורה.לסידוריידאגהחוליםוביתמדיזנטריהכתוצאהנפטר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

(,615/53)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
ביוםנפטרחיפה22הקישוןמרח'יהושעמשהחצבניכיעולהממנו

חודשים.עשרשלושהבןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית4/7/53
ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

עולהממנוחיפה,דודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
עשרשלושהבןבהיותו,5/7/53ביוםלקבורההובאמחיפהמשהחצבגיכי

.615/53מספרקבורהרישיוןצויןכןחודשים.

הוועדה:מסקנות

נפטרחצבניואהובהיהושעבןמשהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית4/7/53ביוםילדיםמשיתוקכתוצאה
חודשים.עשרשלושה

דוד.מחנההעלמיןבבית5/7/53ביוםלקבורההובאמשה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

.051265197משהשל

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
זהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גיאתושרהעזריבןיצחקהנדון:
205/95מספרהי?

התלונה:פרטי

1949בשנתהמשפחהעלתההתינוק,שלאחיוגיאת,חייםמרשלעדותופיעל
גי.שמרעיןבמחנהושוכנהמתימן,לארץ
שנתבמהלךבירושלים.תלפיותבמעברתלהתגוררהמשפחהעברהזמןלאחר
הלידה.בזמןבנהאתראתההאםהדסה.החוליםבביתבנהאתהאםילדה1953
שהואלהנמסרהתינוקותלחדרובהגיעהלהיניקוממנהביקשוהלידהלאחר

ברע.חש

לביתהאבמשהגיענפטר.שבנהאחותמפילהנמסרמכןלאחרימיםשלושה
הובאוכברנפטרשהבןנאמרלוגםאךבנו,גופתאתלראותביקשהחולים
לקבורה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
בכסלוד'ביוםנולדירושלים,תלפיותממעברתגיאתועזרישרהשלבן

ירושלים.הדסההחוליםבבית,3/12/51תשי״ב,

הדסה,החוליםביתשלהרפואיותהרשומותממחלקתאישורהוועדהבידי.2
ק״ג2.200במשקלבןוילדה3/12/51ביוםאושפזהשרהגיאתלפיו

.5/12/51ביוםשנפטר

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
בבית5/12/51ביוםנפטרירושליםתלפיותמעברממחנהגיאתשרהשלבן

ימים.שלושהבןבהיותוירושלים,הדסההחולים
)פג(.בשלותוחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

עולהממנהירושלים","קהלתקדישאמחברהקבורההזמנתהוועדהבידי.4
ח'ביוםנקברתלפיותהמעברממחנהגיאתועזרישרהשלהתינוקכי

מסיקברה',שורהי״ב,חלקההמנוחותבהר,7/12/51תשי״ב,בכסלו
71.

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרגיאתושרהעזריבןיצחקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.שלושהבןבהיותוירושלים,הדסההחוליםבבית5/12/51

ה',שורהי״ב,חלקההמנוחותשבהרהעלמיןבבית7/12/51ביוםנקבריצחק
.71מסיקבר
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המשפחה.

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

יצחק.שלזהותתעודתהוועדה
.02006916עזריהאבשל.

.042006924שרההאםשל.

בידיאין-הרישום
ת.זמספר
ת.זמספר

בצערמשתתפתהוועדה

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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חמדי)שמעה(ושושנהיוסףבןמאירהנדון:
206/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםהמרי,שמעהגבישלעדותהפיעל
העלייה.שערבמחנהשוכנההמשפחההשנה.בןמאירעםיחד1954בשנת

יום.מידילבקרובאההאםהתינוקות.לביתמאירהועברלמחנהבואםעם
מאיראתוראתהלהיכנסהורשתהלאהתינוקותלביתבבואהמספרימיםלאחר
לחלון.מבעד
בביתלבקרובאההאםרמב״ם.החוליםלביתמאירהועברמכןלאחרשבוע

ולאחרבמיטתומאיראתמצאהלאבהגיעההימיםבאחדשבוע.במשךהחולים
נפטר.כילהנמסרבירור

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

להיותחדלמאירלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלהלימים
.1962נובמברבחודשהמדינהתושב

החקירה:ממצאי

מאיר"המרילפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בהיותוחיפה,החוליםבבית28/8/54ביוםנפטרהעלייהמשעריוסף"

חודשים.עשרהבן

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

שלגופתוכיעולהממנוהמוות,שלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.2
ריאות.מדלקתכתוצאהנפטרכיואובחן30/8ביוםנותחההמרימאיר

הוועדה:מסקנות

)שושנה(ושמעהיוסףבןמאירכיבוודאותלקבועניתןלעילהמידעמן חודשים.עשרהבןבהיותו,28/8/54ביוםריאותמדלקתנפטרחמדי
היינו,15/5/54ביוםארצהעלתההמשפחהכיהעלההמדינהבגנזךבירור
מאיר.שלפטירתוקודםחודשיםכשלושה

אותר.לאקבורתומקום

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.07571244-8מאירשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שערולאהיהודהבןשלוםהנדון:
207/95מספרתיק

התלונה:פרטי

חודשבמהלךשלוםנולדהתינוק,אחישערעזריאלמרשלעדותופיעל
.24ציוןבןשכונתבנתניהעתבאותההתגוררההמשפחה.1948דצמבר

לושנתןהמשפחהלרופאונלקחתיאבוןמחוסרשלוםסבלשנהבןבהיותו
לביתאותוהפנהוהרופאלשילשוליםלוגרמהשהתרופהאלאגלוקוזה.תרופת
בביתשלוםאתמצאלאלבקרוהאבכשהגיעהיוםלמחרתיפה"."הללהחולים
שלוםכילונמסרהחוליםלביתשניתהאבמשהגיענוסףיוםכעבורהחולים.
נפטר.

האבהחולים.שבביתהקרירבחדרלבדוקונשלחגופתואתלראותביקשהאב
כברשלוםכילומסרוזהלרופאשבבנוגופתאתמצאשלאומכיווןבדק,
נוספים.ילדיםעםקברבחלקתלקבורההובא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הפניםממשרדומסמךשלוםשלשמועלגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהלימים
ציון.בןבשכונתמתגוררשלוםלפיו
החקירה:ממצאי

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
.2/9/49ביוםונפטר1/9/49ביוםאושפזמנתניהשערשלום

שלוםשערכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
עשרהבןבהיותו,2/9/49ביוםנפטרציוןבןשכונתמנתניהיהודהבן

חודשים.

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

שכונתמנתניהיהודהבןשלוםשערלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.3
והובאמעייםמדלקתכתוצאהחודשיםעשרהבןבהיותונפטרציון,בן

אביב.בתללקבורה

ממנואביב,בתלשאולקריתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
והובאחודשיםעשרהבןבהיותונפטריהודהכןשערשלוםכיעולה

.30מספרקבר,4שורה,1בחלקה2/9/49תשייטבאלולח'ביוםלקבורה

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרשערולאהיהודהבןשלוםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.עשרהבןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית2/9/49ביוםמעיים

,4שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאשלום
.30מספרקבר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מילמימון,דוד
ועדהחבר

ג\ה(5"£ייי
שופטת)דימ'(קובל,

ועדהחברת
1

דליה שופט)דימ'קדמי,יעקב הוועדהיוייר

העתק:
.003278363שערשלוםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד



דוגמא)חוסני(שמעוני)שמעה(ושושנהשלוםבתמזלהנדון:
209/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אם)דוגמא(,שמעוניהגב'שלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנההחודשייםבתמזלעםיחד1950בשנתמתימן

האםהתינוקות.לביתמזלהועברהשמר,עיןלמחנההכניסהלאחרמהזמן
האםמשבאהאחדיוםחודשים.תשעהבמשךיוםמידימזלאתלהיניקבאה מזל.היכןלהםידועלאכילהונאמרבמקוםאותהמצאהלאבתהאתלהיניק אךהשומר,תלהחוליםלביתהועברהמזלכילוהתבררהאבשערךמבירור

לקבורה.והובאהנפטרהמזלכילונאמרלשםמשהגיע

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה60835מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
משפחתם.עםיחד27/7/50ביוםארצהעלוחסןושמעהחוסנייחיהסלם

המשפחה.עלייתעםחודשיםשלושהבתהיתהמזלכיצויןכן

מזלכיעולהממנוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
בשנתנולדהכיצויןכן.27/7/50ביוםארצדעלתהחוסנייחיאבת

חודשים.שלושהבתהיתהעלייתהועם1950

עולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.3 "נפטרה".יחיאסלםמזלכי

מזל.שללשמהבסמוךרשום10/9/50התאריךכייצוין

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלאשפוזגיליוןהוועדהבידי.4
ביוםלטיפולהתקבלהשמרעיןהילדיםמביתסלםבתחוסינימזל

שבועות.שבעהבתבהיותה10/9/50

לפנישמרבעיןהחוליםלביתנתקבלה"הילדהנרשם:זהבגיליון אותהושלחוהורעוכחלון...מצבהנשימהקוצרעםשבועיים_ אלינו..."
כניסתהלאחריומיים12/9/50ביוםנפטרהוהיאהידרדרמזלשלמצבה
החולים.לבית

עולהממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 שמרעיןהעוליםמבית"7/1950ה-"ילידתיחיה"סלםבתחוסני"מזלכי השומר(.)תל5מספרחוליםבבית12/9/50ביוםנפטרהג',
במעיים.ופגיעהבריאותזיהוםהמוות:סיבת
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מזל"ילדהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6
5מספרחוליםבביתנפטרהג',שמרעיןממעברתחוסני"יחיאסאלםבת
בתשריד'ו',ביוםלקבורהוהובאהחודשייםבתבהיותההשומר()תל

שורהב',ילדותבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית15/9/50תשי״א
.19מספרקברכ״א,

הוועדה:מסקנות

שמעוני)שמעה(ושושנהשלוםבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ביוםבמעייםופגיעהבריאותמזיהוםכתוצאהנפטרהדוגמא)חוסני(
לארץ.המשפחהעלייתלאחרשבועותכשישההשומר,תלהחוליםבבית12/9/50

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית15/9/50ביוםלקבורההובאהמזל
.19מספרקברכ״א,שורהבי,ילדות

תאריךנרשםלעיל(5)סעיףאביבתלהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקס
לארץ.העלייהלמועדליחסובמקוםלידהכתאריך7/50

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

־

5,
שופטת)דימ'(קובל,דליה

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

העתק:
.042959346חוסנימזלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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קוטא)סעידה(ומזל)סאלם(שלוםבתשושנההנדון:
210/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםקוטא,מזלגבישלעדותהפיעל
לתשיעיהשמיניהחודשביןהייתההאםבי.מחנהשמרבעיןלהתגוררועברה

ארצה.בבואהלהיריונה

לביתשושנהנלקחהלמחנהכשחזרובחדרה.היולדותבביתנולדהשושנהבתה
מכןלאחרימיםשבועיום.מדילהיניקהבאההאםאי.שבמחנההתינוקות

ולאהחוליםלביתוהועברהחלתהשושנהכילהנמסרלבקרההאםכשבאה
נוספים.פרטיםנמסרו

נפטרה.שושנהכיוהודיעההמשפחהלאוהלבחורההגיעהמכןלאחרשבועיים
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

קוט"וסעידהיחיא"סאלםלפיה,56448מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בי.שמרעיןבמחנהושוכנו14/11/49ביוםארצהעלוומשפחתו

כיעולהממנהברנדייסכפרהיולדותמביתלידותרשימתאיתרההוועדה.2
.28/11/49ביוםילדהקואיסה"יחיהסלםאשת"סעידה

למשרדשהוגשרמב״םהחוליםביתשללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
ביוםהחוליםבביתאושפזהסלם"יחיאלבת"שושנהלפיוהבריאות,
ריאות.ודלקתמעייםדלקתשלבאבחנה5/1/50ליוםעד12/12/49

.20/11/49ביוםארצהעלתהמשפחתהכיצויןכן

בת"שושנהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
בתבהיותה,5/1/50ביוםנפטרהא'שמרעיןהעוליםמביתסלם"יחיאל

חודשיים.
ורעלת.התייבשותריאות,דלקתהמוות:סיבת

(,23/50סידורי)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בטבתט״זביוםנפטרהא'שמרמעיןסלם"יחיאל"בתכיעולהממנו
חודשיים.בתבהיותהחיפה,הממשלתיהחוליםבבית5/1/50תש״י
ורעלת.התייבשותריאות,דלקתהמוות:סיבת

עיןהעוליםמביתסלם"יחיאל"בתלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.6
בחיפה.לקבורהוהובאהחודשייםבתבהיותהריאותמדלקתנפטרהשמר

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
בתבהיותהנפטרהא',שמרעיןהעוליםמביתיחיה"בתסלם"שושנה
התינוקות.בחלקת9/1/50בטבתכ'ביוםלקבורהוהובאהחודשיים

.23/50מספרקבורהרישיוןצויןכן
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הוועדה:מסקנות

)סעידה(ומזל)סאלם(שלוםבתשושנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.כחודשבתבהיותהרמב״םהחוליםבבית5/1/50ביוםנפטרהקוטא

מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת9/1/50ביוםלקבורההובאהשושנה
דוד.

לגביכקובעלעיל(1)סעיףהעולהבתעודתהרשוםבתאריךרואההוועדה
לארץ.המשפחהעלייתמועד

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
קוטאשושנהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04159503-4קוטא)סעידה(מזלהאם:שלת.ז.מספר
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נגרומריםעוודבןפרטי(שם)ללאהנדון:
211/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק;אבנגר,עוודמרשלעדותופיעל
שתולים.במושבוהתגוררה

הלידהלאחרמידקפלן.החוליםבביתבןהמשפחהאםילדה1954בשנת
נפטר.בנםכיהמשפחהלאבנמסרמכןלאחרמהוזמןמבנה,האםהופרדה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עולהממנוהמשפחה,שמסרהחוליםקופתשלרפואיכרטיסהוועדהבידי.1
ביוםילדהוכירפואייםטיפוליםעברהיעקוב"מרים"נגרהאם:כי

13/9/54.

עולהממנוהרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
ביוםועזבה13/9/54ביוםיולדותלמחלקתהתקבלהמריםנגרכי

26/9/54.

מת"."בןהאבשםלרישוםהמיועדבמקוםצויןכן

הוועדה:מסקנות

בביתנפטרנגרומריםעוודשלבןכיגבוההבסבירותעולהלעילהמידעמן
היולדות.במחלקתמאשפוזההאםשלשחרורהמועדלפניהרופאאסףהחולים
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

הילד.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישום
.4-138551עוודהאבשלת.ז.מספר

.4-138552מריםהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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ג'מדניושרהיוסףבןיצחקהנדון:
212/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שבעדן.חאשדבמחנהבנהנעלםהתינוק,אםג'מדני,שרהשלעדותהפיעל
החוליםלביתהשנתיים,בןיצחקביניהםבניה,שנינלקחולמחנההגיעםעם

רפואי.טיפולקבלתלשם

ביקשההאםבלילה.נפטריצחקבנהכילהנאמרלמקום,בהגיעההימיםבאחד
האםפגשהמכן,לאחרמהזמןבשלילה.נענתההיאאךבנה,גופתאתלראות
במשאיתנלקחאלאנפטרלאבנהכילהמסרהוזוהחוליםבביתשעבדהאישה
נוספים.ילדיםעםבלילה

יצחק.לגביממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

נפטרהשנתייםבןיוסףיצחקלפיההגיוינט,שלרשימהאיתרההוועדה
תשייט.אלולחודשבמהלך

הוועדה:מסקנות

ג'מדגי,ושרהיוסףבןיצחקכיגבוההסבירותברמתעולהלעילהמידעמן
כבןבהיותותשייט(,)אלול1949אוגוסט-ספטמברהחודשיםבמהלךנפטר

שנתיים.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

גימדני.יצחקשלת.ז.הוועדהבידי
4196159גימדנייוסףהאבשלת.ז.
.4196160גימדנישרההאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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ותריורומיהשלוםבןישראלהנדון:
213/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוותרי,רומיהגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהוהתגוררה,1949בשנתמתימן

נלקחהלידהאחריבחדרה.החוליםבביתבןלרומיהנולד1950שנתבמהלך
השםלווניתןהבריתלונערכהימיםמספרלאחרהתינוקות.לביתהתינוק
פעמים.כשלושאותווהיניקהימיםמספרבמשךאותוביקרההאםישראל.

אוגופהראולאההוריםנפטר.ישראלכילמשפחהנמסרימיםמספרלאחר
בנם.שלקברחלקת

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

רישוםבושמר,עיןהעלמיןביתשל50מספרפטירותפנקסהוועדהבידי
משפחתוכישםצויןכן.51369עולהתעודתמספרצויןזהבפנקסנפטרים.

נולדותריורומיהיחיאסלםבןוישראל,17/10ביוםארצהעלתהישראלשל שמר.בעיןלקבורהוהובא26/12/49ביוםנפטר,9/12ביום

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרותריודומיהשלוםבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כחודשייםשמר,בעיןלקבורהוהובאשבועותשלושהכבןבהיותו26/12/49

המשפחה.עלייתלאחר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ל־\ה(^
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

העתק:
.010768575ישראלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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צבריוסעדהמעודהבתזהרההנדון:
214/95מססרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהצברי,סעדהגבישלעדותהפיעל
עתלית.במחנההתגוררההמשפחהזהרה.עםיחד1949בשנתמתימן

מאוהלשנתיים,כבתשהיתהזהרה,נלקחהלמחנההגיעםלאחרכחודשיים
חוםלזהרהשישלאםנאמרבמהלכהרפואית.לבדיקההאםעםיחדהמשפחה רמב״ם.החוליםלביתלהעבירהישוכי

לאהאבמשהגיעמכןלאחריומיים־שלושהרמב״ם.החוליםבביתאושפזהזהרה
לבקרה,ההוריםשבויומייםכעבורחלון.דרךזהרהאתוראהלהיכנסהורשה

זהרהכיבמקוםראשיתאחותלהםמסרהברור,לאחרזהרה.אתראולאאך
נפטרה.

זהרה.לגביממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

מעודהלפיו,20/5/51מיוםהפניםמשרדשלתושביםמרשםאיתרההוועדה.1
עתאותההתגוררההמשפחה.22/8/49ביוםמשפחתועםארצהעלהצברי

בפרדסיה.

כיעולהממנובחיפה,רמב״םהחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.2
בתבהיותה16/12/49ביוםאושפזהעתליתהעוליםמביתמהובה""זהירה
צויןכןאשפוז.ימיתשעההכולסך,25/12/49ביוםונפטרהשנתיים

.כןלפניחודשיםחמישהעלתהזהירהכי

חריפה.תזונהתתהמוות:סיבת

למשרדהמופנהרמב״םהחוליםביתשללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
ואושפזה7/49ב־ארצהעלתהמהובה""זהירהכיעולהממנוהבריאות, אשפוז.ימיתשעההכולסך,25/12/49ביוםונפטרה16/12/49ביום

ריאות.ודלקתחריפהתזונהתתהמוות:סיבת

"זהירהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
שנתיים.בתבהיותה,25/12/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםמביתמהובה"
ריאות.ודלקתחריפהתזונהתתהמוות:סיבת

מהרבה""זהירהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
שנתיים.בתבהיותה25/12/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםמבית
חריפה.תזונהתתהמוות:סיבת

עתליתהעוליםמביתמהודה""זהירהלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.6
לקבורהוהובאהחריפה,תזונהמתתכתוצאהשנתיים,בתבהיותהנפטרה
בחיפה.
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זיזרה""מהורההתינוקתלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
לקבורהוהובאהשנתייםבתבהיותה,15/12/49ביוםנפטרהמעתלית
התינוקות.בחלקתיוםבאותו

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהצבריוסעדהמעודהבתזהרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
המשפחהכאשרשנתיים,בתבהיותהבחיפהרמב״םהחוליםבבית25/12/49
עתלית.במחנהעדייןהתגוררה

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקתיוםבאותולקבורההובאהזהרה
הוודאי.הזיהויבדברהמסקנהאתמשנהאינוזהרהשלבשמההשיבוש
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

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

30619422מעודההאבשלת.ז.מספר
.30619431סעדההאםשלת.ז.מספר
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אחרקוצביהעוודסאלםיצחקבןשמואלהנדון:
215/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,אחות)אחרת(,מקברטרינההגב'שלעדותהפיעל
וחצי.השנהבןשמואלעםיחד1949בספטמברמתימןארצה

בןשמואלואילוהעיןראשלמחנהנלקחההמשפחההתעופה,לנמלהגיעםעם
נמסרמכןלאחרקצרזמןעיניים.דלקתבשלחוליםלביתהועברוחציהשנה

נפטר.שמואלכיבמחנההכריזהמערכתבאמצעותלמשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החלירה:ממצאי

ממנההמשפחה,שמסרהלארץכניסהרישוםמתעודתהעתקהוועדהבידי.1
חמשתעם22/9/49ביוםארצהעלוקדיהואשתועווד""אחראקכיעולה

שמואל.וביניהםמפורטיםששמותיהםילדיהם

"עוץכיעולהממנוא',העיןראשמחנהשלכניסהיומןאיתרההוועדה.2
מספרוכרטיס53345מספרעולהתעודתנושאיצביהואשתואחרק"ישעיה

בניילדישמותילדיהם.חמשתעם22/9/49ביוםלמחנהנכנסו,524
הרישום.בתעודתהילדיםשמותעםזהיםהזוג

נפטר.וכיארצהבהגיעושנתייםבןהיהשמואלכיצויןכן

כיעולהממנוא',העיןראשמחנהשלנוסףכניסהיומןאיתרההוועדה.3
53345מספרעולהתעודתנושאי•צביהואשתואחרק"ישעיה"עואץ,
שמותילדיהם.חמשתעםיחד22/9/49ביוםארצהעלו524מספרוכרטיס
לארץהכניסהרישוםבתעודתהזוגבניילדישמותעםזהיםהילדים
דלעיל.2בסעיףכאמורהכניסהוביומן

".111תיק"נפטר.וכיבהגיעושנתייםבןהיהשמואלכיצויןכן

נפטריםלגבייפודגיאניהחוליםבביתשנערךיומןאיתרההוועדה.4
,24/9/49ביוםנפטרשמואל""אחרקכיעולהממנוהעין,ראשממחנה ".524מ'111"תיקנרשםבהערותשנתיים.בןבהיותו

כיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בבית24/9/49ביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנהשמואל""אהרק
שנתיים.בןבהיותויפו,הממשלתיהחולים

חריפה.תזונהתתהמוות:סיבת

שמואללפיואביב-יפו,תלהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
תשייטבתשריה'ביוםלקבורהוהובאשנתייםבןבהיותונפטראחרק

מספרקבר,3שורה,3אזור,4גוששאולקרייתהעלמיןבבית27/9/49
6.
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הוועדה:מסקנות

אחרקוצביהעוודסאלםיצחקבןשמואלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותויפו,דגיאניהחוליםבבית24/9/49ביוםתזונהמתתכתוצאהנפטר

ארצה.עלייתולאחרכיומייםוזאתשנתייםבן

אזור,4גוששאולקרייתהעלמיןבבית27/9/49ביוםלקבורההובאשמואל
.6מספרקבר,3שורה,3

מןבחלקהקלהשיבושלמרותהמסמכיםכלפיעלשמואלשלבזיהויוספקאין
השמות.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

5"£יי

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

העתק:
.30608582שמואלאחרקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אהרוןושמעהשמעוןבןרפאלהנדון:
216/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיאהרוןציוןמרשלעדותופיעל
חפר.שבעמקלאלישיבעברהמשםשמר,עיןבמחנהושוכנה1950במרץ

רפאלחלהשנהחציכבןבהיותואלישיב.במעברת5/11/50ביוםנולדרפאל
רמב״ם.החוליםבביתלאשפוזאותושהפנההמחנהלרופאאותולקחווהוריו

ימיםלביתם.חזרוכןואחרהחוליםלביתבנסיעהאליוהתלווההורים
המחנהנציגידיעלהחוליםמביתהודעההמשפחהקיבלהמכןלאחרמספר
נפטר.רפאללפיה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

רפאל.שלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהשניםלאחר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ושמעהאברהםשמעוןלפיו(,13955)מספרעולהתעודתאיתרההוועדה.1
רפאלכיצויןכןשמר.בעיןושוכנו1/3/50ביוםארצהעלואהרון
.5/11/50ביוםנולד

שמעוןבןרפאללפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
במעברתהתגוררהמשפחתו.5/11/50ביוםנולדאהרןושמעהאברהם

אלישיב.

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
שבעהבןבהיותו,2/5/51ביוםנפטרחפרעמקממעברתאברהם""רפאל

חודשים.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

אברהם""רפאללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
החוליםבבית,2/5/51תשי״א,בניסןכ״וביוםנפטרתפרעמקממעברת
חודשים.שבעהבןבהיותובחיפה,

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטראהרוןושמעהשמעוןבןרפאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שבעהבןבהיותובחיפההחוליםבבית2/5/51ביוםריאות

אותר.לאקבורתומקום

רפאל.שלבזיהויוספקאין
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'('
ועדה

דוד ש<יפטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.050214790רפאלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יהושע)ישועה(ושודיהשמעוןצדוק)צלח(בתסעדההנדון:
217/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוקת,אחייהושע,שמעוןמרשלמעדותו
ליד.ביתבמחנהושוכנההחודשיםארבעתבתסעדהעםיחד1949בשנתמתימן
כילאבנאמר"השבעה",בתוםהאם.נפטרהלמחנה,הכניסהלאחרימיםמספר
תינוקותלביתהועברההאבל,מפאתשבמחנההתינוקותבביתשהושארהסעדה

כשהגיעדגן.בביתבתוכילונאמרשםאךלנתניה,נסעהאבבנתניה.
ליד.ביתבמחנהסעדהכילונאמרדגן,לבית
לונאמרהתינוקות,ביתמנהלעםשקייםובשיחהלידביתלמחנהחזרהאב משביקשנפטרה.היאלהניח.כיסבירבתו,אתלמצואמצליחהואאיןאםכי
אותופטרבתו,מותעלהמעידהכלשהיפטירהתעודתבפניותוצגכיהאב
ולעג.זלזולבנימתהמחנהמנהל
קבר.חלקתאוגופהראהלאהאב

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

עלייתעםכיעולה.13/4/52ביוםיונהכפרבמשטרתמהאבשנגבתהמעדות
והועברהחלתהתשריבחודשחודשים.ארבעהבתסעדההיתהארצה,המשפחה
חולהבתוכילאב,נאמרמכןלאחרשבועייםזי.שבמחנההתינוקותלבית
היאכיבהגיעולאבנאמרשםד',שבמחנההתינוקותלביתוהועברהמאוד

איננה.

נעלמושמאזאלאסעדה,אתיחפשכילושאמרהמחנה,למנהלפנההאב
עקבותיה.

עולהבהלול-מינקובסקי.ועדתחוקרילפני26/1/68ביוםהאבשמסרמעדות חודשים...שלושהבתכשסעדה14/9/49ביוםארצהעלתה"המשפחהכי
אתהיניקההיאחולההיותהלמרותחלתה.האשההעליהלפניימיםשמונה
והילדההילדהאתלהיניקהפסיקהכבראשתיארצהכשהגענולפעמים...סעדה
תה..."קצתקיבלהאוליהיאמרעב.סבלה
שמעון,בנווכןחלהעצמוהואאשתו,פטירתבעקבותמהשבעההאבשקםלאחר
התינוקות.בביתסעדהבתואתלבקרהספיקשלאכך

".23/10/49היההתינוקותבביתהראשוןשביקוריאיפה"ייצאהאבלדברי
החוליםלביתהועברהוהיאקשהבמצבסעדהכילונאמרהתינוקותבבית

לותוחזרובקרובהחוליםלביתשילךצורך׳איןכינאמרלאבשבמחנה.
סעדה.

זותקופהובתוםבתו,בשלוםלשאולהתינוקותלביתשבועייםבמשךהלךהאב
בגורלהעלהמהלהתענייןהמשיךהאבשםגםהעין.ראשבמחנהלהתגוררעבר
לה.קרהמהלונודעלאמעולםאךסעדהשל

407



החקירה:ממצאי

שמעון"צלחכיעולהממנה,54390מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בתסעדהבתםעםיחד14/9/49ביוםארצהעלושודיה,ואשתוישוע"
בפרדסיה".19/9/49ביוםמתה"אשתוזובתעודהנרשםכןהשנה.

ישועהכיעולהממנוהעלייה,משרדשללארץכניסהרישוםהוועדהבידי.2
השנה.בתסעדהעםיחד14/9/49ביוםארצהעלושודיה,ואשתוצאלח

פרדסיה-לידביתמהנהלתשנשלח16/1/50מיוםמכתבהוועדהבידי.3
אליכםמעבירים"אנולפיוהיהודית,סוכנותשלהקליטהמחלקתעבור

הםאיפהלבררביכולתנוואיןחוליםלבתישנלקחוהעוליםרשימת
רשימהאלינוולהעבירבארץחוליםהבתיבכלשתבררובקשתנונמצאים
חולים".בבתישנפטרומהנפטריםכןוכמומהחייםברורה

יהושע"שמעוןצלח"סעדהשלשמההדףבתחתיתזוברשימהצויןכן
(4)בת

די.החוליםלביתנשלחהחודשים,

רישומיהחולים,בתיבארכיונימקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.4
לאאךהמידע,מקורותויתרקבורהרישומיהבריאות,משרדשלהפטירה
ושודיהצדוק)צלח(בתסעדהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהעלו

ישועה.

הוועדה:מסקנות
צלחבתסעדהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

יהושע.)ישועה(ושודיה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.069223/6ישועהסעדהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חסיןואסתריצחקבןמשההנדון:
218/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההפעוט,שלאחיותיויהושע,ואפרתמלכיסימהגבישלעדותןפיעל
ביוםשנולדהשנתייםבןמשהעםיחד22/12/50ביוםממצריםארצההמשפחה

16/12/48.

,3/4/51ביום
משהאתוהפקידוקניותלערוךהחורגתוהסבתאהאםיצאו

שיחקמשהכיהשכןידיעללהםנאמרמהקניותכשחזרוהשכן.בידילמשמרת
משהאתראהלאכימסרהחוצההשכןמשיצאלבית.נכנסהואואילובחצר

המקום.מןמתרחקתאמריקאיתמכוניתראהזאתולעומת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

נספהשהילדייתכןכילהםונאמרהחמישיםבשנותעודלמשטרהפנתההמשפחה
להעלמו.הראשוןבלילה

החקירה:ממצאי

יצחק"ןי"אםכיעולהממנה,77553מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ושוכנו22/12/50ביוםארצהעלוומשהשמחהילדיהםושניאסתרואשתו
.1948בשנתנולדמשהכיצויןכןחנה.פרדסהעוליםבבית

במהלךמהאםשנגבתהעדותובוישראלמשטרתשלנעדרתיקאיתרההוועדה.2
כיעולהזומעדותחנה.פרדסהעוליםביתשלהשוטריםבתחנת1951שנת
לערוךלבדהנשלחההיאהילד,היעדרותעלהאםשהתלוננהלאחרמיד

ואזהמשטרהלתחנתבשניתשבהמכן,לאחרשעתייםאחריו.חיפושים
ובתיהבורותאתשסרקואשומכביחייליםפלוגתחיפוש,קבוצותארגנו

מדויקתיאורהופץכןכמותוצאות.ללאאךבסביבה,הפתוחיםהשימוש
ישראל.בקולשודרהאףהיעדרותועלוידיעהמשהשל

בכורמרהמשטרהשראלהמופנה21/7/55מיוםמכתבאיתרההוועדה.3
שהיאהחורגתאמהכלפימאשימהאצבעחסיןהגב'מפנהבושטרית,
בנה.להיעלמותאחראית

עםיחדהאםכיעולה.משהשלהחורגתמהסבתאשנגבתהנוספתמעדות.4
הלךמשההמחנה.למכולתהלכוסימה,משה,שלהקטנהואחותוהסבתא
ואילוצרכיהאתלעשותהאםהתיישבהכלשהובשלבאחריהם.מהבמרחק
נעלם.משהכיהאםגילתהמכןלאחרמספרדקותלצריף.חזרההסבתא

שלהילדיםאתאוהבתמאודהיא"כיהחוריגת:הסבתאציינהכךעלנוסף
אניומוכנההילדאתלקחתישאנייגידובאםנכוןיהיהלאזהאסתר...
זה".עללהישבע

כיעולהממנהחנה,בפרדסראשוניםביתשלקבורהרשימתהוועדהבידי.5
.17/7/51תשי״אבתמוזי״גביוםלקבורההובאשנתיים,בן"אלמוני"

כיבנימוקהחקירותאגףראשבהנחייתהחקירותתיקנסגר1964בשנת
החיים..כיןאינומשהכילהניחסביר
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הוועדה:מסקנות
לחשדבסיםמקימותאינןחסין,ואסתריצחקבןמשהשלהיעלמותונסיבות

בימיםנספהמשהכיסבירותשלרבהבמידהלהניחאמנםוישחטיפהשל
להיעדרו.הראשונים

הואמכןלאחרחודשיםשלושהחנהבפרדסשנקברהאלמוניכילשערמקוםיש
הנעדר.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,
ועדהחבר

דודשופטת)דימ'(5קובל,דליה(
ועדהחברת

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
.0-4263691-0חסיןמשהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גיורגואילנהיחזקאלבןמנשההנדון:
219/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההאבעלההתינוק,אביגיורג',יחזקאלמרשלעדותופיעל
דורההעוליםבמחנההתגוררההמשפחה.1954בשנתוהתחתן1951בשנת

נתניה.

מנשהסבלחודשיםשלושהבןבהיותומנשה.נולד1957שנתבמהלך
לביתאותוהפנהבמקוםרופאשבמחנה.חוליםלקופתונלקחמשילשולים

בילינסון.החולים
ימיםלאחרלחלון.מבעדאותווראומשפחתואותוביקרהימיםמספרבמשך
לאשישייוםזהשהיהוכיווןהבריאמנשהלפיומברקהמשפחהקיבלהמספר לקחתו.המשפחהיכלה

מנשה.שלפטירתועלהודעהובונוסףמברקהמשפחההיבלהמכןלאחריום ביתוכינפטראכןשמנשהלהםנאמרושםהחוליםלביתהגיעוההורים
הקבורה.לסידוריידאגהחולים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ביוםנולדמנשהלפיההפניםממשרדלידהתעודתלבקשתהקיבלההמשפחה
יוליבחודשנפטרמנשהלפיהפטירהתעודתהמשפחהקיבלהכן.19/5/57

1957.

החקירה:ממצאי

"גורג'לפיובילינסון,החוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.1
בןבהיותו2/7/57ביוםאושפזדרוםשיכוןמנתניהיחזקאל"מנשה בתחילתנוזלים.חוסרסמניבגלללידמביתנשלחהואוחצי.חודשיים

עלייהכלנראתהלאזאתעםקלהבצורהוהקיאשילשלהואאשפוזו
ביוםנפטרמנשההימנית.באוזןמוגלתיתדלקתהתגלתהכןבמשקל.

28/7/57.

דלקתתזונהמתתכתוצאהנפטרכיואובחןנותחהגופתוכיצויןכן הימנית.באוזןודלקתריאותדלקתמעיים

שיכוןמנתניהגורגיחזקאלבןמנשהלפיהפטירה,הודעתאיתרההוועדה.2
ביוםונפטר2/7/57ביוםאושפזסבאבכפר19/5/57ביוםנולדדורה

.11:30בשעה28/7/57

תזונה.ותתמעייםדלקתריאות,דלקתהמוות:סיבת

ילדכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.3
בילינסוןהחוליםבביתנפטרדורהשיכוןמנתניהדרגגיחזקאלבןמנשה

ילדיםבחלקת29/7/57ביוםלקבורהוהובאוחציחודשייםבןבהיותו
.3מספרקברמ״ח,שורהב',
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הוועדה:מסקנות

נפטרגיורג'ואילנהיחזקאלבן
החוליםבבית28/7/57ביוםתזונה

ב',ילדיםחלקתסגולההעלמין

מנשהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ותתמעייםדלקתריאות,מדלקתכתוצאה

וחצי.חודשייםבןבהיותובילינסון,

בבית29/7/57ביוםלקבורההובאמנשה
.3מספרקברמ״ח,שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

£
שופטת)דימ'(קובל,דליה

ועדהחברת
שופט)דימ'(קדמי,יעקב

הוועדהו"רי

העתק:
.05475780-2■מנשהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לולאי-גדידושרה)רחמים(רחמןעבדולבן)יוסף(בהזדהנדון:
220/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתהועבר)בהזד(יוסףהתינוק,שלאחותובלודרורהשלעדותהפיעל
רמב״ם.החוליםלביתשנהחציבןבהיותו1949

צורךאיןאךיותר,טובמרגישבהזדכילמשפחהנאמרשבועייםלאחר
לונאמרשםהחוליםבביתלבקרוהגיעדודבןבינתיים.לבקרושיבואו נפטר.בהזדכי

נקברושנפטרותינוקותהרבהכינענההואבנו,נקברהיכןהאבלשאלת אחים.בקבריחדיו

קודמות.ועדותבפנינמסרהלאזועדות

החקירה:ממצאי

התינוקשלמשפחתושםלפיו(,198361)מסילעולהשאלוןאיתרההוועדה.1
לידיד.שובשרחמןעבדולבהזד
.18/1/50ביוםארצהעלוומשפחתווהוא,1949בשנתבפרסנולדבהזד

רשוםהתינוקלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
חמישהבןבהיותותזונהמתתכתוצאה2/3/50ביוםנפטרלולאה,כבחזה

חודשים.

רישום,ובוחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסנמצאהוועדהבידי.3
חודשים.חמישהבןבהיותו2/3/50ביוםנפטרלוידאיבחזההתינוקלפיו

ביוםנפטרללואיבחזההתינוקלפיהפטירה,תעודתאיתרההוועדה.4
הממשלתי.החוליםבבית2/3/50

עולהשמהםקבורה,ואישורדודממחנהקבורהיומןנמצאהוועדהבידי.5
דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת,3/3/50ביוםנקברללואיבחזרכי
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הוועדה:מסקנות

ושרה)רחמים(רחמןעבדולבןיוסףבהזדהתינוקכיעולהלעילהמידעמן
בביתתזונהותתמעייםמדלקתכתוצאה2/3/50ביוםנפטרלולאי-גדוד

רמב״ם.הממשלתיהחולים

התינוקות.בחלקתדודמחנהשלהעלמיןבבית3/3/50ביוםנקברבהזד

לאבהזדשלהשםודאי.הואשהזיהויהריהנעדר,שלבשמוהשיבושאףעל
בלבד.קליםבשיבושיםמדובראךשיבושים,ישכןעלשגרתי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
.04198361-0לולאי)יוסף(בהזדשלת.ז.מספר
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תנעמיושדהיוסףבתשמחההנדון:
221/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםתנעמי,שרההגב'שלעדותהפיעל
שוכנההמשפחהחודשים.שלושהבתבהיותהשמחהעםיחד1949שנתבמהלך
שמר.עיןהעוליםבמחנה

ידיעלונלקחהעינייםמבעיותשמחהסבלהלערךחודשיםארבעהבתכשהיתה
לביתשמחהנשלחההטיפולבתוםהמחנה.רופאאצלטיפוללקבלתאמה

כשבוע.שםאותההיניקהוהאםשמרבעיןהתינוקות

האחיותשלעצתןפיעלבתה.היכןיודעיםאיןכילאםנאמרהימיםבאחד
לשוואאךהשומרתלהחוליםבביתבתהאתלאתרהאםניסתההתינוקותבבית

בגורלה.עלהמהההוריםיודעיםלאמאז

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

עולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלהוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1 ביוםאושפזהשמרעיןהעוליםממחנהתעמי"יוסףבת"שמחהכי
.2/12/49ביוםונפטרה28/11/49

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.2
28/11/49ביוםלאשפוזהתקבלהשמר,מעיןתעמי"יוסףבת"שמחה
חודשים.שלושהבתבהיותה,2/12/49ביוםונפטרה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

בתשמחהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3 החוליםבבית2/12/49ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםממחנהתנעמייוסף
חודשים.שלושהבתבהיותההשומר(,)תל5מספר

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוא',שמרעיןמחנהשלפטירה/קבורהיומןהוועדהבידי.4
ביוםמשפחתהעםלמחנההגיעהתנעמיזהרהיחיאיוסףבתשמחה

)תלליטוינסקיתלהחוליםבבית3/12/49ביוםונפטרה13/10/49
השומר(.

"שמחהכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.5
תלהחוליםבביתנפטרהשמרעיןהעוליםמביתתעמי"יוסףבת ביוםלקבורהוהובאהחודשים,שלושהבתבהיותה,5מספרליטוינסקי
שורהב',ילדותחלקתסגולההעלמיןבבית,7/12/49תש״י,בכסליוט״ז
.3מספרקברד,
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כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6
מספרהחוליםבביתנפטרהשמרעיןהעוליםממחנהתעמי"יוסףבת"שמחה

חודשים.שלושהבתבהיותההשומר(,)תלליטוינסקיתל5

,7/12/49תש״י,בכסליוט״זדיביוםלקבורההובאהשמחה
בבית

.3מספרקברד',שורהב',ילדותבחלקתסגולההעלמין

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהתנעמיושרהיוסףבתשמחהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
פחותוזאתחודשיםשלושהבתבהיותההשומר,תלהחוליםבבית2/12/49
ארצה.המשפחהעלייתלאחרמחודשיים

ב',הילדותחלקתסגולההעלמיןבבית7/12/49ביוםלקבורההובאהשמחה
.3מספרקברד',שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.4107961שמחהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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שרעבילאהומריםחייםבןאליהוהנדון:
222/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמושרעבי,מריםלאהגבישלעדותהפיעל
אלקוש.במושבוהתגוררה,1948בשנתמתימן

החוליםלביתהופנהומשםחלבלטיפתאליהונלקחחודשיםשמונהבןבהיותו
כילונמסרובהגיעולבקרו,האבהלךמכןלאחריומייםבחיפה.רמב״ם
נפטר.אליהו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

בןאליהולפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמספרדףאיתרההוועדה.1 אלקוש.במושבהתגוררהומשפחתו18/6/50ביוםנולדשרעבידודחיים

חייםלפיוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.2
ימישלושההכולסך,8/9/50ביוםונפטר5/9/50ביוםאושפזשרעבי
אשפוז.

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה
,8/9/50ביוםנפטר)אלקוש(קסםאלדירממושבשרעבידודחייםאליהו חודשים.ארבעהבןבהיותו

.3

דודחייםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי
ארבעהבןבהיותו,8/9/50ביוםנפטרקסים"אל"דירממושבשרעבי

חודשים.

.4

רעלת.המוות:סיבת

באלולכיביוםנפטרשרעבידודחייםלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.5
חודשים.ארבעהבןבהיותובחיפההממשלתיהחוליםבבית,8/9/50תש״י,
רעלת.המוות:סיבת

עולהממנוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלמצבהרישיוןהוועדהבידי.6 לקבורהוהובא,8/9/50תש״י,באלולכ'ביוםנפטרשרעבידודחייםכי חוףדודמחנהשלהתינוקותבחלקת,11/9/50תש״י,באלולכ״טביום
כרמל.
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הוועדה:מסקנות

נפטרשרעבילאהומריםחייםבןאליהוכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודשים.כארבעהבןבהיותורמב״םהחוליםבבית8/9/50ביום

חוףדודמחנהשלהתינוקותבחלקת11/9/50ביוםלקבורההובאאליהו
כרמל.

יתרשכןבזיהויוספקאיןאליהושלשמומופיעלאמסמכיםשבמספראףעל
תאריךהמשפחהשםהאבשםהמגוריםמקוםכגון:זהותועלמצביעיםהפרטים
י.ובוהפטירה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
אליהו.שלזהותתעודתמספרהוועדהבידיאין

.030014211חייםהאבשלת.ז.מספר

.030014229מריםהאםשלת.ז.מספר
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מנצורומסעודהאברהםבני.ומנחםעמרם-ילדים2הנדון:
223/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקות,שנישלאביהםמנצור,אברהםמרשלעדותו,פיעל
עיןבמחנההתגוררההמשפחהשנה.בןשהיהעמרםעם1949בשנתמתימןארצה
שמר.

לביתהמשפחהמצריףאחותידיעלונלקחעמרםחלהלמחנההגיעםעם
הודיעושבועייםולאחרכפעמייםאותוראוההוריםשבמקום.התינוקות
נפטר.עמרםכיהמחנהברמקול

יטפלוליטוינסקיתלהחוליםבביתכילונמסרשםהמחנה,למשרדהלךהאב
חלקתאוגופהראולאההוריםהחולים.לביתשילךצורךואיןבנובקבורת

עמרם.שלקבר

מנחםהעליון.שבגלילפרדיהבישובלהתגוררהמשפחהעברהשנהחצילאחר
לצריףאחותהגיעהחודשיםשמונהבןבהיותובטבריה.החוליםבביתנולד

רמב״ם.החוליםלביתמנחםאתולקחההמשפחה

מנחםכילונמסרבהגיעוהשנייהבפעםאחת.פעםהחוליםלביתהגיעהאב
בגורלו.עלהמהיודעיםלאההוריםומאזאחר,חוליםלביתהועבר
שלגי.לוועדתנמסרהעדות
עמרם:לגביהחקירהממצאי

ומסעודהיוסףאברהםלפיה(,64719)מסיעולהתעודתאיתרההוועדה.1
"עמרן"כיצויןכן.9/10/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושתמנצור
חנה.בפרדס23/10ב-ונפטרארצהבהגיעושנהבןהיה

שמרעיןממחנהמוותמקרימפנקסקבורהרישוםנמצאהוועדהבידי.2
יוסףאברהםבן"עמרןהתינוקלפיו(,64719עולהתעודת)מספר

נפטרשנה,בןבהיותו9/10/49ביוםלמחנההגיעמנסור"ומסעודה
ממחלה.כתוצאהחנה,בפרדס23/10/49ביוםונקבר

לפיוחנה,פרדסקדישאחברהשלקבורהרישוםנמצאהוועדהבידי.3
כ״טביוםשנהבןבהיותונקברמנטור"אברהםבןשלום"עמרםהתינוק
.8שורההישן,ביאזורחנהפרדסהעלמיןבבית,22/10/49תש״יבתשרי

עמרם:לגבי-הוועדהמסקנות

מנצורומסעודהאברהםבןעמרםהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לארץ.המשפחהעלייתלאחרכשבועייםשנה,בןבהיותונפטר

פרדסהעלמיןבבית23/10/49ל-22/10/49הימיםביןלקבורההובאעמרם
.8שורההישן,ב'אזורחנה
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מנחם:לגבי-החקירהממצאי

ערלהממנובחיפה,רוטשילדהחוליםביתשלחולהברטיםהוועדהבידי.1
9/11/52ביוםאושפזחנןתל0.5.5.הילדיםממוסדמנסורמנחםכי

חודשים.חמישהבןבהיותו,28/1/53ביוםונפטר

ממוסדמנסור"יוסףאברהםבן"מנחםלפיופטירה,תעודתהוועדהבידי.2
בןבהיותובחיפה,רוטשילדהחוליםבבית28/1/53ביוםנפטראוז״ע
חודשים.שישה

גופתולפיורוטשילד,החוליםביתשלגופהנתיחתדו״חהוועדהבידי.3
,29/1ביוםנותחהמנסור""מנחםשל

חודשים.ארבעהבןבהיותו

"מנחםלפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4
העלמיןבבית5/2/53ביוםונקברחודשיםשישהבןבהיותונפטרמנטור"
ילדים.בחלקתהכרמלחוף-דודמחנה

מנחם:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרמנצורומסעודהאברהםבןמנחםכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
רוטשילד.החוליםבבית28/1/53ביום

הכרמלחוף-דודמחנההעלמיןבבית5/2/53ביוםלקבורההובאמנחם
הילדים.בחלקת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
מנצור.ומנחםעמרםשלזהותתעודותמספריהוועדהבידיאין

.139889מנצוראברהםשלת.ז.מספר

.139890מנצורמסעודההאםשלת.ז.מספר
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כברהאברהםבןזכריההנדון:
224/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמוכברה,סעדהגברתשלעדותהפיעל
.1949בשנתלידביתבמחנההתגוררההמשפחהזכריה.עםיחד

חודשייםבןשהיהזכריה,הועברתקופהבאותהששררהקשההאווירמזגבשל
שבמקום.התינוקותלביתוחצי,

כשהגיעהשישיביוםהתינוקות.בביתהאםאותוהיניקהימיםמספרבמשך
לדבריהלהוהוצעאחרים,בחדריםולאבמיטתו,זכריהאתמצאהלאלמקום

במקומו.אחרתינוקבמקום,אחותידיעל

החזירוהמחנהובמשרדבירושליםלהתגוררהמשפחההועברהכךאחרקצרזמן
זכריה.שלובגדיועריסתואתלהם

בגורלו.עלהמהלהידועולאחולים,בתיבמספרזכריהאתחיפשההמשפחה
שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

יחיאאברהםלפיה(,48278)מסימקוריתעולהתעודתאיתרההוועדה.1
בהיותו,4/9/49ביוםארצהעלואברהםזכריהובנםהבראיחיאוסעדה

חודשיים.בן

משנתאביבתלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתספרהוועדהבידי.2
ביוםאושפזלידמביתחברהזכריההתינוקכיעולהממנו,1949

,24/9/49ביוםונפטר15/9/49
וחצי.חודשבןבהיותו

התינוקלפיואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהועדהבידי.3
אביב,תלהדסהחוליםבבית24/9/49ביוםנפטרלידמביתחברהזכריה
וחצי.חודשבןבהיותו
העיכול.במערכתובעיות)פג(מוקדמתלידההמוות:סיבות

חוברהזכריההתינוקלפיו(,00439)מסיקבורהרישיוןהוועדהבידי.4
,6/10/49ביוםנקברלידמבית

העלמיןבביתוחצי,חודשבןבהיותו
אביב.בתל

התינוקלפיהאביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
העלמיןבביתונקברוחצי,חודשבןבהיותונפטרלידמביתחברהזכריה
.37מסיקבר,4שורה,1בחלקהאביבבתלשאולבקריית
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הוועדה:מסקנות

נרשםעלייתה,עםלמשפחהשניתןהראשוןהמסמךשהיאהעולה,שבתעודתלאחר
בחילוףהמשפחהשםמופיערישוםבכלשלב,מאותוח',באותהמשפחהשם

ח'.באותכ'האות
אברהםבןזכריההתינוקכיהמידעמןבוודאותעולההאותיותחילוףלמרות
בןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית24/9/49ביוםנפטרכברהוסעדה
וחצי.חודש
לארץ.המשפחהעלייתלאחרכחודשנפטרזכריה

קבר,4שורה,1בחלקהאביבבתלשאולקרייתהעלמיןבביתנקברזכריה .37מסי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

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

.030279459זכריהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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רמדיוחנהשלוםבני)ניסים(ודניציפורה
225/95מספרתיק

-ילדים2הנדון:
התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקות,שלאחיהםרמדי,שאולמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה,1950בשנתמתימן

לביתהתינוקותשארעםיחדציפורהנלקחהשמרעיןלמחנהבהגיעם
לאהתינוקות,לביתהאםכשהגיעהמכןלאחרימיםשלושהשבמחנה.התינוקות

ובכלבמקום,איננהשציפורהנענתהבתההיכןלשאלתהציפורה.אתמצאה אחר.מידעלהנמסרנוסףבירור

גופהראולאההוריםנפטרה.ציפורהכיהמחנהעובדילהמסרוזמןלאחר
קבר.חלקתאו

אולגהגבעתהחוליםבביתדנינולד28/11/50ביוםחודשיםמספרלאחר
היניקההאםהתינוקות.לביתדניהועברלמחנההחוליםמביתבחזרהבחדרה.
נאמרלמקוםהאםבהגיעאחדבוקרחודשים.שלושהבמשךביוםפעמייםאותו
לשילשולים.לדניגורמתשההנקהלה

למספרואמרהמחנהמהנהלתאדםהאוכללחדרנכנסמכןלאחרימיםשלושה
ההוריםלקבורה.והובאונפטרושילדיהםדגישללהוריווביניהםמשפחות
תלוליתדנישללהוריוהראוהפצרותלאחרהקבר.חלקתאתלראותביקשו
שילוט.ללאקבריםחמישהעםעפר

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
ציפורה:לגבי-החסירהממצאי

עלורמדיוחנהוהבסלםלפיה,7658מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
צפורה.ביניהםילדיהם,חמשתעםארצה

עיןמחנהשלהתינוקותמבית3/2/50מיוםהפניהמכתבהוועדהבידי.2
לביתהתקבלהרמדי"והבסלם"צפורהלפיו,7658מספרג'שמר

חמישהבתבהיותה27/1/50ביוםדיסטרופיהשלבמצבהתינוקות
התינוקות.בביתלהחזיקהבאפשרותםאיןכינכתבכןחודשים.

,7658מספררמב״םהממשלתיהחוליםמביתחולהגיליוןהוועדהבידי.3 ,3/2/50ביוםאושפזהג'התינוקותמביתרמדי"והבסלם"צפורהלפיו לאהיאהטיפולאףועלדיסטרופיהשלבאבחנהחודשיםחמישהבתבהיותה
אףחלתההיאכיהתבררנתיחהלאחר.5/2/50ביוםונפטרההתאוששה
ריאות.בדלקת

סלם""צפורהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
חודשים.חמישהבתבהיותה5/2/50ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמבית
מעיים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
תש"יבשבטי"חביוםנפטרהג'שמרעיןהעוליםמביתסלם""צפורה
חודשים.חמישהבתבהיותהחיפה,הממשלתיהחוליםבבית,5/2/50

מעיים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת
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נפטרהגי(שמר)מעיןציפורה""סליםלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.6
במקום7/2/50בשבטכ״אביוםונקברהחודשיםחמישהבתבהיותה

תינוקות.

מביתסלים""צפורהלפיודודמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
תינוקות.במקום,7/2/50בשבטכ״אביוםנקברהג'שמרעיןהעולים

וניסים(:דנילגבי-החהירהממצאי
)שםרמדיוחנהוהבסלםלפיה,7658מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1

"דניכיצויןכןילדיהם.חמשתעםארצהעלומטושטש(המשפחה
.28/11/50ביוםנולד)גיסים("

עולהממנו(,041037)מסילידהעלהודעהשלמקוריטופסהוועדהבידי.2
.28/11/50ביוםנולדעדמי"והבוחנהסלםבן"גיסיםכי

מחלקתשמרעיןהחוליםמבית23/2/51מיוםמעבדהבדיקתהועדהבידי.3
.7658מסיורב",עדמיסלםל״ניסיםהמתיחסתילדים

עדמיורבסלםלנסיםהמתייחסותמעבדהבדיקותמספרהוועדהבידי
.7658מסי

ממנומחלה,סיכוםמצורףכן7658מסינושאחולהגיליוןהוועדהבידי.4
הממשלתיהחוליםבביתאושפזשמרמעיןעדמיורבסלםגיסיםכיעולה
.15/3/51פטירתולמועדעד31/1/51מיוםשמרעין

ציפורה:לגבי-הוועדהמסקנות

ביוםנפטרהרמדיוחגהשלוםבתציפורהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.חמישהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית5/2/50

מחנההעלמיןבביתתינוקותבמקום7/2/50ביוםלקבורההובאהציפורה
דוד.

וגיסים(:דנילגבי-הועדהמסקנות
רמדיוחנהסלםשלוםבן)ניסים(דניכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

שמר.בעיןהחוליםבבית15/3/51ביוםנפטר

אותר.לאקבורתומקום

במסמכיםהמופיע7658העולהתעודתשמספרהרישובש,משפחתוששםלמרות
לודאי.הזיהויאתהופךהשונים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

12צבב
אלוף)מיל'(מימון,דוד

ועדהחבר
שופטת)דימ'(קובל,דליה

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

.4197231ציפורהשל

.041037דנישל)חלקי(

ת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
ת.ז.מספר
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)ממון(סמיןוזהרהחסןסלםבןיחיאהנדון: 227/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאמוסמון,זהרהגברתשלבכתבעדותפיעל המשפחהשנים.ארבעבןשהיהיחיאעםיחד18/10/49ביוםלארץמתימן
שמר.עיןבמחנהשוכנה

טוב.שהרגישלמרותמנשהשערהחוליםלביתיחיאנלקחלמחנהבהגיעם אתו.שיחקוואףערבבאותוהחוליםבביתלבקרובאוההורים

אתלראותמשביקשונפטר,שיחיאלהםנמסרלבקרוההוריםכשהגיעולמחרת
בשלילה.נענוגופתו

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

ושניסמוןוזהרהחסןסאלםלפיה,51664מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
שניםארבעבןהיהיחיאכיצויןכן.18/10/49ביוםארצהעלוילדיהם
.27/10/50ביוםנפטרוכיבהגיעו

ביוםאישמרעיןמחנהממרפאתלאשפוזמקוריתהפניההוועדהבידי.2
ארבעבןסמוןחסןסלםבןיחיאלפיה,51664עולהתעודתמסי26/5/50 לאשפוז.וזקוקחולהשנים

סלםבןיחיאכיעולהממנוחולים,קבלתספרמתוךהעתקהוועדהבידי.3
ביוםהחוליםמביתויצא26/5/50ביוםאושפזא'שמרמעיןממוןחסן

10/10/50.

נושאשמרעיןהממשלתיהחוליםמביתמקוריחוםגיליוןהוועדהבידי.4
שניםארבעבןשמעוןחסןסאלםבןיחיאלפיו,51664עולהתעודתמספר
.10/10/50ביוםבירושליםלשחפתהחוליםלביתנשלח

יחיאהילדאתלאשפזבקשהובומלבן,ממוסדרשמיטופסאיתרההוועדה.5
עמרדירריאותלחוליהחוליםבביתוחצי,ארבעבןשמעון,חסןסלם

)איתנים(.
אתאשפזריאותלחוליהממשלתיהחוליםביתכינרשםהטופסבהמשך .27/10/50ביוםנפטרוהואהילד

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
החוליםבבית27/10/50ביוםנפטרשמרעיןממחנהשמעוןחסןסלםיחיא
עמר.דיר

שחפת.המוות:סיבת

נפטרשמעוןחסןסלםיחיאלפיוגופה,לנתיחתפרוטוקולאיתרההוועדה.7 החוליםבביתשנים,ארבעבןבהיותו,5:00בשעה27/10/50ביום
גופתו.נותחה11:00בשעהיוםובאותועמרדירהממשלתי
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עולהממנוירושלים","קהלתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
בחשוןי״חביוםנקבר51664עולהתעודתשמעוןחסןסלםיחיההילדכי

באדר.שיחיהקברותביתשלהילדיםבחלקת29/10/50תשי״א,

הוועדה:מסקנות

נפטר)סמון(סמיןוזהרהסלםבןיחיאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
משחפת.כתוצאהעמרדירהממשלתיהחוליםבבית27/10/50ביום

באדר.שיחיהעלמיןביתשלהילדיםבחלקת29/10/50ביוםנקבריחיא

אףסמון.אוכסמיןולאכשמעוןיחיאשלמשפחתושםמופיעמהמסמכיםבחלק
אףהרשומה51664העולהתעודתמסיעםבהצלבהודאיהואהזיהויכןפיעל

היא.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

הזיהוי.תעודותמספריאודות
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גברא)שושנה(ושמעהאהרוןבןפרטי(שם)ללאהנדון:
228/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוק,אםגברא,שושנהשמסרהמעדות
.1949בשנת

אךהמשפחה,באוהלבנהאתהאםילדהארצההעלייהלאחרחודשיםכשישה
רמב״םהחוליםבביתאשפוזהבשלשבמחנההתינוקותלביתלמוסרונאלצה
אותומצאהלאמסירתויוםלמחרתלבקרובאהאשרהתינוקשלדודתוחיפה.
ידוע.לאאחר","למקוםהועברהואכילהונאמרהתינוקותבבית
לגורלבאשרכל■ממצאיםבידיהאיןכיקבעהאשרשלגילוועדתנמסרהעדות
גברא.)שושנה(ושמעהאהרוןשלבנם

נולדהתינוקכיעולהשלגילוועדתהתינוקאחותשמסרהמעדותכייצוין
חיפה.רמב״םהחוליםבביתלטיפולהאםמידיונלקחשמאיבכפר1950בשנת
נפטר.תינוקהכילאםנמסרמכןלאחרימיםחודש

החקירה:ממצאי

הבריאות,הפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות
מקורותביתרגםכמוקדישאחברהרישומיהשונים,החוליםבתיארכיוני
שלבנםגורלעללהצביעהיכולממצאכלהעלולאלרשותםהעומדיםהמידע
גברא.)שושנה(ושמעהאהרון

הוועדה:מסקנות
ושמעהאהרוןשלבנםגורלעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

גברא.)שושנה(

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
התינוק.ת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד

.042025387גבראשושנההאםשלת.ז.מספר
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עוואדחייםומדיםמנחםבניושמעוןכרמלה-
230/95מספרתיק

תאומיםהנדון:

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקותאםחיים,מריםהגב'שלעדותהפיעל
עתלית.במחנהשוכנההמשפחהושמעון.כרמלההתאומיםעםיחד1949בשנת

בביתלטיפולוהועברובשעלתחלוימיםחודשייםלתאומיםכשמלאו
חיפה.רמב״םהחוליםלביתהתאומיםהועברוקצרהשהותלאחרהתינוקות.

פעמים.שלושלהיניקםבאההאם

בתהכילהנמסרהתאומיםאתלהיניקהאםכשבאהמכןלאחרימיםמספר
כרמלה.שלקברחלקתאוגופהראולאההוריםנפטרה.כרמלה

שמעוןגםכילהםנאמרכרמלהפטירתעללמשפחהשנמסרלאחראחדיםימים
שמעון.שלקברחלקתאוגופהראולאההוריםנפטר.

שלגי.לוועדתנמסרהדומהעדות
כרמלה:לגבי-החקירהממצאי

כיעולהממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.1
ביוםונפטרה9/2/49ביוםאושפזהעתליתהעוליםמביתעובד""כרמלה
חודש.בתבהיותה15/2/49

"עובדלפיוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםהוועדהבידי.2
מתאומים...חודשבת"הילדהנכתב:למצבהובאשרלאשפוזהובאהכרמלה"

נפטרההילדהבמקצת...מיובשתגרם1840במשקלממחלקהנתקבלההיא (".2660גיליון)ראההתאוםלאחיהגםהיהמהלךאותוהשביעי.ביום
פג(.)לידתבשלותוחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

כרמלה""עובדלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
חודש.בתבהיותה15/2/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםמבית

בשלות.וחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

לפיו,155/72/49מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
החוליםבבית15/2/49ביוםנפטרהעתליתהעוליםמביתכרמלה""עובד

שנה.בתבהיותההממשלתי

בשלות.וחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

"כרמלהלפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
ביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותהנפטרהעתליתהעוליםממחנהעובד"
מספרצויןכןדוד.מחנהשלהילדיםבחלקת,21/2/49תשייטבשבטכ״ב .155/49ממשלתיקבורהרישיון

ממחנהעובד""כרמלהלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
21/2/49ביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותהנפטרהעתליתהעולים
ממשלתיקבורהרישיוןמספרצויןכןהקטנים"."במקוםדודבמחנה
155/49.
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כרמלה:לגבי-הוועדהמסקנות

)עוואד(חייםומריםמנחםבתכרמלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.בתבהיותהרמב״םהחוליםבבית15/2/49ביוםנפטרה

המיועדתבחלקהדודמחנההעלמיןבבית21/2/49ביוםלקבורההובאהכרמלה
קטנים.לקבורת

הקובע.הואהחוליםביתבמסמכיהרשוםגילהלגבי

שמעון:לגבי-החקירהממצאי

כיעולהממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.1
יום10/2/49ביוםאושפזעתליתהעוליםממחנהעובד"מנחם"שמעון
ימיםשלושהחודש,בןבהיותו18/2/49ביוםונפטרהתאומהאחותולאחר
התאומה.אחותומותלאחר

(,2660חולה)מספררמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2 .10/2/49ביוםאושפזעתליתהעוליםממחנהעובד"מנחם"שמעוןלפיו

מהירהנשימתוצלולההכרתוקטןמתאומים,אחדחודשבן"פגצויןכן
.17/2/49ביוםנפטרהילדושטחית".

שמעון"עובדלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
חודש.בןבהיותו18/2/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתמנחם"

בשלות.וחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

"עובדכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
החוליםבבית18/2/49ביוםנפטרעתליתהעוליםממחנהמנחםשמעון

שבועות.שישהבןבהיותוהממשלתי

)תאומים(.בשלותוחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

"עובדלפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
שבועותשישהבןבהיותונפטרעתליתהעוליםממחנהמנחם"בןשמעון
דוד.מחנההעלמיןביתשלהילדיםבחלקת21/2/49ביוםלקבורהוהובא

.154/49ממשלתיקבורהרישיוןמספרצויןכן

שמעון"עובדלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
לקבורהוהובאשבועותשישהבןבהיותונפטרעתליתהעוליםמביתמנחם"
הקטנים".ב״מקום21/2/49ביום
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שמעון:לגבי-הוועדהמסקנות

)עוואד(חייםומריםמנחםבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודש.בןבהיותורמב״םהחוליםבבית17/2/49ביוםנפטר

החולים.ביתשלחולהגיליוןעלמבוסספטירתומועד

ביתשלקטניםלקבורתהמיועדתבחלקה21/2/49ביוםלקבורההובאשמעון
דוד.מחנההעלמין

שניםומזהעוודהיה)סב(האבאבישלשמוכילצייןיש"עובד"לשםבאשר
הסב.שםעלעובדהואהמשפחהשם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
הילדים.שלזהויתעודותהוועדהבידיאין

.005910070מנחםהאבשלת.ז.מספר

.005910088מריםהאםשלת.ז.מספר
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חסןואסתריוסףבתאביבההנדון:
231/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מלובארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותכוכבי,רחלגב'שלעדותהפיעל
למעברתעברהומשםחנהפרדסבמעברתשוכנההמשפחה.1951ינוארבחודש המעביר"."יד

האםחלתהמכןלאחרקצרזמןאביבה.אתהאםילדה1953שנתבמהלך
באחדויצ״ו.נווהלמוסדהועברהאביבהואילוהחוליםבביתואושפזה
בהגיעהמהמוסד.אביבהאתלקחתוהלכההאםהבריאה1953קיץשלהימים
משילשוליםסבלהחודשים,שישהבתשהיתהאביבה,כילהנאמרלמקום

אביב.תלהדסההחוליםבביתואושפזה

נפטרה.בתהכילהנמסרהדסההחוליםלביתהאםמשהלכהמכןלאחריומיים
מבוגר.אדםשלקברבחלקתלקבורההובאהשבתונאמרלאב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתספראיתרההוועדה.1
1/6/53ביוםונפטרה11/5/53ביוםאושפזהחסןואסתריוסףבתאביבה
חודשים.שלושהבתבהיותה

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
1/6/53בסיוןי״חביוםנפטרהאביבתלהמעבירידממעברתחסןאביבה
חודשים.ארבעהבתבהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית

כיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
לקבורהוהובאהחודשיםארבעהבתבהיותהנפטרהחסןיוסףבתאביבה
,4שורהג',חלקה,4אזור,5בגוש2/6/53תשי״גבסיוןי״טביום
.19מספרקבר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהחסןואסתריוסףבתאביבהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.ארבעהבתבהיותהאביב,תלהדסההחוליםבבית1/6/53

,4שורהג',חלקה,4אזור,5בגוש2/6/53ביוםלקבורההובאהאביבה
.19מספרקבר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'ךמימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהט)דימ'(15שוקדמי,
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

.051806263אביבהשלזהותתעודת מספר-הרישוםלעדכון-הפנים

יעקב

העתק
משרד

434



זקןוסבריהאפרייםבתשושנההנדון:
232/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שנותבסוףהמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהזקן,אבנרמרשלעדותופיעל
תלפיות.במעברתושוכנהמכורדיסטאן,החמישים

שנתיים-וחצישנהכבתבהיותה.1952תחילת1951שנתבסוףנולדהשושנה
ירושלים.הדסההחוליםבביתואושפזהדם,במחלתשושנהחלתה

הגיעהכאשרהימיםבאחדהחולים.בביתלבקרההאםבאהימיםעשרהבמשך
נפטרהכינענתהשושנההיכןולשאלתהריקה,מיטתהאתמצאהלביקור
לקבורה.והובאה

הקבר.חלקתהיכןיודעיםלאההורים

קודמות.ועדותבפניהובאהלאעדות

החקירה:ממצאי

לפיוהפנים,משרדשלתושביםמפקדספרמתוךגיליוןאיתרההוועדה.1
.26/5/52ביוםנולדהתלפיותממעברתזקןוסבריהאפריםבתשושנה

הבריאות,משרדעבורויצ״וידיעלשהוגשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.2
8/10/53ביוםוהועברה26/5/52ביוםנולדהזקןשושנהכיעולהממנו

ק״ג.5.550במשקללויצ״ו

זקןשושנהלפיה,26/2/54מיוםמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
.23/2/54ביוםויצ״והתינוקותמביתהועברהלשםבהדסהנפטרה

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
בבית26/2/54ביוםנפטרהירושליםויצ״והתינוקותמביתזקןשושנה
חודשים.תשעהשנהבתבהיותהירושלים,הדסההחולים

ואנמיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרהזקןוסבריהאפרייםבתשושנהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
חודשים.ותשעהשנהבתבהיותהיורשלים,הדסההחוליםבבית23/2/54ביום

אותר.לאקבורתהמקום

435



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

שושנה.שלת.ז.
.4945551זקןאפרים
.4945552זקןסבריה

הוועדהבידיאין-
האבשלת.ז.מספר
האםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סינוואניושושנהאברהםבניודודיהודה-ילדים2הנדון:
234/95מספרתיק

התלונה:פרטי
ארצההמשפחהעלתההתינוק,אםסינוואנישושנהגבישלעדותהפיעל

בעיןושוכנהוחצישנתייםבןבהיותויהודהעםיחד1949בשנתמתימן
שמר.

שהתהושםחנהפרדסהחוליםבביתנוסףבןהאםילדהמכןלאחרמהזמן
כילהנאמריהודה.בנהאתמצאהלאלמחנההאםמשחזרהימים.כעשרה
וטיפולחיסוןקבלתלשםיהודהאתולקחואנשיםהגיעואשפוזהבמהלך
בגורלו.עלהמהנודעלאומאזחלבבטיפתרפואי
יהודה.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

התינוקותלביתדודנלקחהלידהלאחרחנה.פרדסהחוליםבביתנולדדוד
הגיעההימיםבאחדימים.חודשבמשךיוםמדילהיניקובאההאםשבמחנה.

בוקרשבאותואףעלבמקוםדודאתמצאהלאאךבצהרייםלהיניקוהאם
,צריפיןהחוליםלביתהועברדודכילהנמסרברורלאחראותו.היניקה

בגורלו.עלהמהנודעלאומאזבמקוםאותומצאולאההוריםאך
דוד.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

.61385היהשלהםהעולהתעודתמספרכיבעדותההמשפחהציינהכן

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

יהודה:לגבי-החקירהממצאי
לביתהחוליםא'שמרעיןהעוליםמביתלאשפוזהפניההוועדהבידי.1

אברהםבן"יהודההילדאתלאשפוזלקבלמבקשיםלפיוחיפה,הממשלתי
ארצהשעלה61385מספרעולהתעודתהנושאהחמשבןסנוואני"שלמה .10/10/49ביום

עולהממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2 אושפזשמר,עיןהעוליםמביתסינוואני"אברהםבןשלמה"יהודהכי "המצבירוד.תזונתיבמצבכשהואשניםחמשבןבהיותו27/11/49ביום
נפטרוהואמאומצת"נשימהלגמריהכרהמחוסרהילדביותרקשההכללי המוח.קרוםמדלקתכתוצאה3/12/49ביום

בן"יהודהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
,4/12/49ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתסינואני"שלמהאברהם שנים.חמשבןבהיותו

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

(,144/1036/49)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4 ביוםנפטרשמר,עיןהעוליםמביתסיגוו"שלמהאברהםבן"יהודהלפיו
שנים.חמשבןבהיותוהממשלתי,החוליםבבית4/12/49

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

בן"יהודהכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.5
והובאשניםחמשבןבהיותונפטרשמר,עיןהעוליםמביתשלמה"אברהם
דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת5/12/49ביוםלקבורה

.1036/49מספרקבורהרישיוןצויןכן
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יהודה:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרסינוואניושושנהאברהםבןיהודהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חמשבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית3/12/49ביוםהמוחקרוםמדלקת
המשפחה.עלייתלאחרשבועותכשבעהשנים,

בחלקתבחיפהדודמחנההעלמיןבבית5/12/49ביוםלקבורההובאיהודה
התינוקות.

שלפטירתומועדקביעתלגביהמקוריהמחלהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
יהודה.

ספקשאיןהרייהודה,שלמשפחתושםנרשםלאהקבורהומןשביאףעל .1036הקבורהרישיוןמספרעםבהצלבהוזאתבזיהויו

דוד:לגבי-החקירהממצאי

בן"דודלפיוצריפין,החוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.1
בןבהיותו1/2/50ביוםאושפזשמר,עיןהעוליםממחנהשלמה"אברהם
ומצבהקאותבגלללמחלקתנונשלח"הילדכי:צויןכןימים.חודש
אפטיחוור,היהוהילדקשההיההכללימצבובהתקבלוירוד.תזונה

לקוי".תזונהמאד...מצב
אברהםבן"דודלפיושמר,עיןשלפטירה/קבורהיומןאיתרההוועדה.2

,11/3/50ביוםנפטר61385מספרעולהתעודתנושאסינוואני"שלמה שמר.בעיןלקבורהוהובאשבועייםבןבהיותו

דוד:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרסיגוואגיושושנהאברהםבןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבועיים.כבןבהיותוצריפין,החוליםבבית11/3/50ביוםריאותמדלקת

שמר.בעיןהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאדוד

המדויק.קבורתומקוםצויןלאנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.4149897סינוואנייהודהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד סינוואני.דודשלת.ז.הוועדהבידיאין

.041498940אברהםהאבשלת.ז.מספר

.041498957שושנההאםשלת.ז.מספר
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מועלםומריםחייםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
235/95מספרתיק

התלונה:פרטי

במושבהמשפחההתגוררההתינוק,שלאחיומועלם,אריהמרשלעדותופיעל
אחיהוד.

הממשלתיהחוליםבביתבןוילדה1954יוניחודשבמהלךללדתכרעהאמו
שעותמספרלאחרבידה.בנהאתהאםלקחההלידהלאחרמידבנהריה.מלבן
להואמרהלאםפנתהבמקוםשהיתהאחותמת.נולדבנהכילאםרופאמסר

עליו.תוותרושלאחינולדשבנה
נפטר.בנהכילהמסרהרופאאךבנה,אתלראותוביקשהלרופאפנתההאם
ידאגכברהחוליםוביתצורךשאיןונענתהגופתואתלראותביקשההאם

לקבורה.להביאו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

רמתייצחקבשםילדשלללידתובסמיכותילדהאמוכיהאחצייןבעדותו
.2/6/54ביוםשנולד

החקירה:ממצאי

מעלים""מריםלפיובנהריה,החוליםביתשללידותמספרדףאיתרההוועדה
אחרי"נפתרכינרשםובהערות12:00בשעה31/5/54ביוםילדהמעכו
1 : 00."

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרמועלםומריםחייםשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לידתו.לאחרכשעה31/5/54
קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

התינוק.לגביממצאיםכלמצאהשלאשלגיועדתבפניהובאהזותלונה
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל'(מימון,הוד
וערהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

הילוד.שלת.ז.
.3062545מועלםחיים

.3062546מועלםמרים

הוועדהבידי
האבשלת.ז.
האםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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חזיובתיהסעידבןיוסףהנדון:
236/95מספרתי?

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתהאם-התינוק,חזי,בתיהגבישלעדותהפיעל
במחנההתגוררההמשפחהחודשים.עשרהבןבהיותויוסףעםיחד1949בשנת
שמר.עין

להיניקובאההאםשבמחנה.התינוקותלביתיוסףנלקחארצה,הגיעםבליל
יוסףאתמצאהלאבהגיעההימיםבאחדימים.חודשבמשךביוםפעמיםארבע
סרפנד.החוליםבביתלבדיקהנלקחיוסףכילהונאמרבמקום

חלקתאוגופהראולאההוריםנפטר.יוסףכילאבנמסרמכןלאחרשבוע
קבר.

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

יוסף.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים
החקירה:ממצאי

חזי"ובינתיחיא"סעידלפיה,71112מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
צויןכןגי.שמרעיןהעוליםבביתושוכנו14/1/50ביוםארצהעלו

בהגיעו.חודשיםשבעהבןהיהיוסףכיבתעודה

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2 ונפטר13/2/50ביוםאושפזב',שמרמעיןחזייחיהסעידיוסףלפיו
שנה.בןבהיותו21/2/50ביום

לפיוהרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
,13/2/50ביוםאושפזב',שמרעיןהעוליםממחנהחזייחיהסעידיוסף שנה.בןבהיותו

התינוקותמביתהחוליםלביתנשלחמתימןעלה"הילדכי:צויןכן
הקאה,תיאבון,חוסרבגללהאחרוןבחודששכבשםהעולים,מחנהשל

אפטיקשה,כלליבמצבנתקבלהחולהממשקלו.גרם700כ-וירדשלשול
הילדהחוליםבביתלהיותו9ביוםנכרת...ובהתייבשותוירודמאוד

.21/2/50ביוםכלומרנפטר",

בן"יוסףכיעולהממנוהמוות,שלאחרנתיחהפרטיכלהוועדהבידי.4
ביוםנותחהוגופתו11:00בשעה21/2/50ביוםנפטריחיה"סעיד

להתמוטטותשגרמהמערכותמקריסתכתוצאהנפטרכיואובחן23/2/50
הכבד.

הוועדה:מסקנות

ייוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מקריסתנפטרחזי,ובתיהסעידבן

צריפיןהחוליםבבית21/2/50ביוםהכבדלהתמוטטותשגרמהכלליתמערכות
עלייתולאחרשבועותכשישהוזאתשנהבןבהיותוהרופא-סרפנד(,)אסף
ארצה.

אותר.לאקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהיו״ר

העתק:
.042030577חזייוסףשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חרדוחנהסעדיהבתשרההנדון:
237/95מספרתיק

התלונה:סרסי

בשנתבתימןשרהנולדההתינוקת,שלאביהחרדסעדיהמרשלעדותופיעל
1948.

עתלית.במחנהלהתגוררעברווהם1949שנתבמהלךלארץעלתהמשפחתה

-וחודשייםהשנהכבת-שרהסבלהלמחנה,המשפחההגעתלאחרימיםמספר
אחיות.שתיידיעלבחיפההחוליםלביתונלקחהמשילשולים

הםאךנפטרה,שרהכילמשפחההחוליםמביתאחותהודיעהימיםשלושהלאחר
נקברה.היכןלהםידועולאזאתהמאשרמסמךכלקיבלולא

קודמות.לוועדותנמסרהלאזועדות

החקירה:ממצאי

רמב״ם,החוליםביתשלמיוןלחדרכניסהספרמתוךדףאיתרההוועדה.1 סעיד.כשרהמופיעהתינוקתשלשמהלפיו

ביוםארצהמשפחתהעםעלתהשרהכיהמיוןחדרבספרמצויןכן
שבעתלית.העוליםבביתהתגוררווהם,18/8/49

יוםכלומר19/8/49ביוםהמיוןלחדרהגיעהשרהאלהרישומיםלפי
חודשים.14בתבהיותהלארץעלייתהלאחר

החוליםבבית26/8/49ביוםנפטרהשרההמיוןחדרבספרהרישוםלפי
רמב״ם.

מופיעהוועדה,ידיעלשאותררמב״םהחוליםביתשלפטירותביומןגם.2
14בתבהיותה26/8/49ביוםנפטרהסעידשרההתינוקתכירישום

חודשים.

התינוקתלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהאיתרהכן.3
בתבהיותה26/8/49ביוםרמב״םהחוליםבביתנפטרהמעתליתסעידשרה
תוךגילהאתשרשםהפקידשלבטעותמדוברהנראהככליום.14

לחודשים.במקוםלימיםהתייחסות

סעידשרההתינוקתלפיודוד,מחנהשלכבורהיומןאיתרההוועדה.4
חודשים.14בתבהיותה26/8/49תשייט,באלולא'ביוםנפטרה

שבמקום.התינוקותבחלקת28/8/49תשייט,באלולג'ביוםנקברהשרה
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הוועדה:מסקנות

חרדוחנהסעדיהבתשרההתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
וזאתחודשים,14בתבהיותהרמב״םהחוליםבבית26/8/49ביוםנפטרה
לארץ.עלייתהלאחרימיםשמונה

דוד.מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת28/8/49ביוםנקברהשרה

הרימשפחתהשםציוןללאהמסמכיםברובמופיעשרהשלששמהפיעלאף
וכןמגוריהמקוםלשמה,הסמוךאמהשםכגון:לשרה,זהיםהפרטיםששאר
גילה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
שרה.שלת.ז.מספרהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.3044247חרדסעדיההאבשלת.ז.מספר
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חסאןומריםיעקבבןשמעוןהנדון:
238/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אםיהודה,בןמריםהגב'שלעדותהפיעל
שמר.בעיןושוכנההשלושבןשמעוןעםיחד1949בנובמברמתימן

למרפאתהאםידיעלונלקחברעשמעוןחשארצהעלייתםלאחרשבועיים
המשפחה.לאוהלחזרהנשלחמכןולאחררופאידיעלנבדקשמעוןהמחנה.
שמעוןאתלשלוחהתבקשווההוריםהמשפחהלאוהלסמוךאמבולנסנעצרבערב החוליםבביתשמעוןאתלבקרההוריםכשבאובבוקרבחיפה.החוליםלבית
נפטר.כילהםנאמר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

המדינהתושבלהיותחדלשמעוןלפיוהפניםממשרדמסמךקיבלההמשפחה
.1962נובמברמחודש

החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה57025מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 עםיחד1949נובמברבמהלךארצהעלומריםואשתוחסן"יהודה"יעקב
".9/12".נפטרשמעוןכיצויןכןהשלוש.בןשמעון

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2 8/12/49ביוםנפטרב'שמרעיןהעוליםמביתחסן"יעקבכן"שמעון
שנים.שלושבןבהיותוחיפהרמב״םהחוליםבבית
ורעלת.מלריההמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
8/12/49ביוםנפטרב'שמרעיןהעוליםממחנהחסןיעקבבןשמעון שנים;שלושבןבהיותורמב״םהחוליםבבית

ורעלת.מלריההמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרחסאןומריםיעקבבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנים.שלושבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית8/12/49ביוםורעלתממלריה

אותר.לאשמעוןשלקבורתומקום

מועדלגביהקובעכמסמךהחוליםביתשלפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה שמעון.שלפטירתו

הרשוםלתאריךהעולהבתעודתהרשוםהמוותתאריךביןההפרשכךעלנוסף הדווחהגעתעדהזמןמהפרשהנראהככלנובערמב״םהחוליםביתברישומי
העולים.ביתלמשרד

הוועדה.בדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

אלוף)מיל';מימון,דור
ועדהחבר

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

העתק:
.04159274-2חסאןשמעוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מזרחיורחלשלמהבןגדעוןהנדון:
239/95מספרתיק

התלונה:פרטי

1951בשנתגדעוןנולדהתינוק,אחותקזיוב,לאהשלעדותהפיעל יצחק(.)נחלתיהודהבמחנההתגוררהשהמשפחהבעתבירושלים,
לביתהופנהומשםלבדיקהונלקחגדעוןחלהחודשים,שמונהכבןבהיותו
לקבורהוהובאנפטרבנהכילאםנמסרהיום,למחרתבהגיעההדסה.החולים
אחים.בקבר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ביוםגדעוןלידתעלרישוםהפניםמשרדבארכיוןאיתרההוועדה.1
1/4/52.

מזרחיגדעוןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בהיותוחולים,ביקורהחוליםבבית4/7/52ביוםנפטריצחק,מנחלת

ימים".וארבעהחודשים"שלושהבן
מעיים.ודלקתהלבבשרירדלקתרעלת,המוות:סיבת

לפיוירושלים,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
והובאחודשיםשלושהבןבהיותונפטריצחק,מנחלתמזרחיגדעון

המנוחות.בהר5/7/52ביוםלקבורה

הוועדה:מסקנות

מרעלת,נפטרמזרחיורחלשלמהבןגדעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חולים,ביקורהחוליםבבית4/7/52ביוםריאותודלקתהלבבשרירדלקת

חודשים.שלושהכבןבהיותו

ירושלים.המנוחותהרהעלמיןבבית5/7/52ביוםלקבורההובאגדעון

447



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.050975101מזרחיגדעוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לדניוחממהיוסףבןסעדיההנדון:
240/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אבילדני,יוסףמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949שנתבסוף

סעדיההועברהכבדהשלגבשל.בןהאםילדהלמחנההגיעםלאחרקצרזמן
התינוקות,לביתהאםכשהגיעהמכןלאחרמהזמןשבמחנה.התינוקותלבית
יקבלסעדיהכילהנאמרבירור,לאחרבאמבולנס.בנהאתשמעביריםראתה
בחדרה.חוליםבביתיותרטובטיפול

לביתניגשהאבנפטר.סעדיהכילמשפחהנמסרמכן,לאחרימיםחודש
לביתבהגיעושבמחנה.התינוקותלביתחזרההופנהומשםרמב״םהחולים

כבנו.אתוזיההלאהאבאךתינוק,לוהראוהתינוקות
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

נפטרלדגי,וחממהיוסףבןסעדיהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיםשלושהבןבהיותו,5/4/50ביוםוהתייבשותמעייםמדלקתכתוצאה

מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת6/4/50ביוםלקבורההובאסעדיה
דוד.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

לדני.סעדיהשלת.ז.
.04167907לדני)יונה(

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

חממההאם:שלת.ז.מספר
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סאלםוציונהשמואלבתלאההנדון:
241/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדה,אחיסאלם,רחמיםמרשלעדותופיעל
בראשהתגוררההמשפחהשנים.השלושבתלאהעםיחד1949אוקטוברבחודש
העין.
ומשםהמחנהלמרפאתונלקחהמשילשוליםלאהסבלההעלייהלאחרשבוע

אךחוליםבתיבמספרלחפשההוריהנסעוהיוםלמחרתהחולים.לביתהופנתה
פרטיםכללמסורידעולאשםאךהמחנה,למשרדניגשוההוריםלשווא.

נפטרה.לאהכילהםנמסרמכןלאחרמהזמןאודותיה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

רשוםהאבשםלפיוהמשפחה,שמסרהחוליםקופתכרטיסהוועדהבידי.1 סאלם".חייםבן"כשמואל

לפיודגיאני,החוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךהעתקהוועדהבידי.2
אושפזההעיןראשהעוליםממחנהשניםוחצישלושבתחיים"שמואל"לאה נפטרה.בו16/10/49ליוםעד14/10/49מיום

עולהממנו)דגיאני(,החוליםמביתרפואיתיקשלהעתקהוועדהבידי.3 בתבהיותה14/10/49ביוםאושפזההעין,מראשחיים"שמואל"לאהכי
ורעלת.מלריהשלבאבחנההתקבלההיאשנים.וחצישלוש

בריאות-נשימהכחלון.מאודקשהכלליבמצבהגיעההיאכיצויןכן
.12:30בשעהנפטרה16/10/49וביוםשטחית

מחנהלהנהלתשנשלחהדגיאניהחוליםמביתנפטריםרשימתאיתרההוועדה.4
בהיותה,16/10/49ביוםנפטרהחיים"בתלאה"שמואללפיההעין,ראש
שנים.וחצישלושבת

בת"לאהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 בבית16/10/49ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהשמואל"חיים
שנים.וחצישלושבתבהיותה)דגיאני(",יפוהממשלתיהחולים
ורעלת.מלריההמוות:סיבת

חיים"לאהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
שניםוחצישלושבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנהשמואל"
קרייתהעלמיןבבית16/10/49תש״יבתשריכ״גביוםלקבורהוהובאה
.10מספרקבר,2שורהב',ילדיםבחלקתשאול
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הוועדה:מסקנות

נפטרהסאלםוציונהשמואלבתלאהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית16/10/49ביוםארצההמשפחהלעלייתבסמוךורעלתממלריה
שנים.וחצישלושבתבהיותהיפו,דגיאני

ב',ילדותבחלקתשאולקרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהלאה
.10מספרקבר,2שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.4135627סאלםלאהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סלמןוחנהדודבתמזלהנדון:
242/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההילדה,אם)שלמה(,סלמןחנהגבישלעדותהפיעל
ראשבמחנהשוכנההמשפחהומחצה.שניםחמשכבתשהיתהמזלעםיחדמתימן בי.העין
לביתהופנתהשםחוליםלקופתונלקחהבטןמכאבימזלסבלההימיםבאחד

מבעדאותהוראתהאחתפעםאותהביקרההאםהעין.ראשהדסההחולים
נפטרה.מזלכילהנאמרמזלאתלבקרבתהכשהגיעהלמחרתיוםהחלון.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

.18/8/93מיוםלשאילתהבתשובההפניםממשרדמסמןלבקשתהקיבלההמשפחה
הפטירה.מועדלצייןמבלינפטרהשמזלנאמרבמסמך

החקירה:ממצאי

ילדיהםוחמשתסלמןוחנהחייםדודלפיהעולה,תעודתאיתרההוועדה.1
כיצויןכןבי.העיןבראשלהתגוררועברו6/10/49ביוםארצהעלו
ארצה.בהגיעהשניםחמשבתהיתהמזל

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
נכנסוילדיהםוחמשתסלימןוחנהחייםדודכיעולהממנו,162מספר
וכיבהגיעהשניםחמשבתהיתהמזלכיצויןכן.6/10/49ביוםלמחנה
.26/2/50ביוםנפטרה

המתיחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרהסלומון"וחגהחייםדוד"מזללפיו,162מספרלכרטיס
23/2/50.

לכרטיסהמתיחסרישוםובוהסוכנותשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
23/2/50ביוםנפטרהסעדי"חייםדוד"מזלכיעולהממנו,162מספר שנים.חמשבתבהיותהבמחנה,החוליםבבית

חברהשערכההעיןראשהעוליםממחנהנפטריםרשימתאיתרההוועדה.5
,23/2/49ביוםנפטרהסעדי"חייםדוד"מזללפיהתקווה,פתחקדישא שנים.חמשבתבהיותה

"מזללפיותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
חמשבתבהיותההעין,ראשבמחנה22/2/50ביוםנפטרהסעדי"חייםדוד

שנים.

לב.ודוםשחפתהמוות:סיבת
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חייםדוד"מזללפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.7
והובאהשניםחמשבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנהסעדי"
קברט״ו,שורהב',ילדותבחלקת,23/2/50תש״יאדרו'ביוםלקבורה

.4מספר

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהסלמןוחנהדודבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
משחפתשנים,חמשכבתבהיותההעין,ראששבמחנההחוליםבבית23/2/49

לב.ודום

שורהבי,ילדותבחלקתסגולה•העלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאהמזל
.4מספרקברט״ו,

סמךעלוזאתמזלשלבזיהויהספקאיןמזל,
הפרטים.ויתרהשונים

שלמשפחתהבשםהשיבושאףעל
במסמכיםהמופיעהכרטיסמספר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.04135878-9מזלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

454



גרמהורזליעקבבןצדוקהנדון:
243/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםגרמה,רזלגבישלעדותהפיעל
עתלית.במעברתושוכנהוחציהשנהבןצדוקעםיחד1949בשנת

לביתצדוקאתולקחההתינוקותמביתאחותבאהיוםמדיהאם,לדברי
זההסדרלמשפחה.יוםבאותואותווהחזירהלהאכילומנתעלהתינוקות

חודשים.כחמישהנמשך

להעבירווישחולהצדוקכילאםהתינוקזותביתאחותמסרההימיםבאחד
למחרתלבקרו.באהוהאםהחוליםלביתהועברצדוקבמחנה.החוליםלבית

להביאמנתעללביתהלחזורעליהכילהנאמרצדוקאתלבקרהאםכשבאה
מובלצדוקאתראתההחוליםלביתהאםכשחזרהלצדוק.להחלפהבגדים

החוליםלביתהועברצדוקכילההתבררהאםשערכהמבירורבטנדר.במהירות
רמב״ם.

בנה,בגורלעלהמהלבררכדירמב״םהחוליםלביתהאםהתקשרההיוםלמחרת
נפטר.צדוקכילהונאמר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.1
רמב״םהחוליםבביתלאשפוזהתקבלעתליתהעוליםמביתיעקב""צדוק ונפטרירודתזונתיומצבהקאותמשלשולים,סובלכשהוא8/6/49ביום
וחצי.שנהבןבהיותו,9/6/49ביום
והתייבשות.מעייםבדלקתאובחנההמוותסיבת

ממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותרישוםיומןאיתרההועדה.2
בבית9/6/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתיעקב""צדוקכיעולה

וחדשיים.שנהבןבהיותורמב״םהחולים

והתייבשות.ריאותדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
החוליםבבית9/6/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתיעקב""צדוק
שנה.בןבהיותוחיפהרמב״ם

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

"צדוקכיעולהממנהחיפה,קדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.4
9/6/49תשייטבסיוןי״בביוםנפטרעתליתהעוליםמביתתינוקיעקב"
בחלקת10/6/49תשייטבסיוןי״גביוםלקבורהוהובאשנהבןבהיותו
דוד.מחנההעלמיןביתשלהילדים
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרגרמהורזליעקבבןצדוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״םהחוליםבבית9/6/49ביוםמעייםודלקתריאותדלקתמהתייבשות,

משנה.למעלהבןבהיותוחיפה,

דודמחנההעלמיןביתשלהילדיםבחלקת10/6/49ביוםלקבורההובאצדוק
חיפה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

צדוק.שלזהותתעודתהוועדהבידי
.3024881גרמהיעקבהאבשלת.ז.

.3024882גרמהרזלהאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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זכריה)בדרה(ודבורהשאולבתכרמלההנדון:
244/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההאםעלתההתינוקת,אבישאול,זכריהמרשלעדותופיעל
בעתלית.ושוכנהחודשיםשלושהבתבהיותהכרמלההבתעםיחד1948בשנת
למשפחה.והצטרףארצההאבאףעלהיותרמאוחרשבועותשבעה

תרבותלביתנלקחהכרמלהכיהאםידיעללונאמרארצההאבכשהגיע
ההוריםלגדלם.התקשושמשפחותיהםתינוקותכעשריםעודעםיחדבירושלים

לירושלים,התינוקתשהועברהלאחרימיםחודשפעמיים.כרמלהאתשםראו
לקבורה.והובאהנפטרהכרמלהכיהודעהההוריםקיבלו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהדומהעדות

החקירה:ממצאי

עלווכרמלה"מריסאלם"בדרההאםלפיהעולה,תעודתהוועדהבידי.1
שאולהאבכינרשםנלווהבדףבעתלית.והתגוררו30/1/49ביוםארצה
.15/3/49ביוםארצהעלהסלםיחיא

בנה"כרמלהכיעולהמהםירושלים,ויצ״ושלרישומיםהוועדהבידי.2
ביוםלמוסדהתקבלהעתליתהעוליםמביתמאורי"סליםבדרהבתשלום

שבועות.שישהבתבהיותה,24/3/49ביוםונפטרה15/2/49

ממנוירושלים,חוליםביקורהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.3
ביוםהחוליםלביתהתקבלההתינוקותמביתכרמלה"שלם"בנהכיעולה

ירושלים,חוליםביקורהחוליםבבית23/3/49ביוםונפטרה28/2/49
שבועות.שבעהבתבהיותה

"שלוםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
חוליםביקורהחוליםלביתירושליםהתינוקותמביתהועברהכרמלה"

חודשיים.בתבהיותה,23/3/49ביוםנפטרהשםבירושלים
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

שלום"בת"כרמלהלפיהקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.5
החוליםבבית24/3/49ביוםונפטרה"ויצייו"התינוקותמביתהועברה
ז',חלקהבאדרשיחיהעלמיןבביתחודשייםבתבהיותהחוליםביקור
.6מספרקברג',שורה
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הוועדה:מסקנות

זכריה,)בדרה(ודבורהשאולבתכרמלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חוליםביקורהחוליםבבית23/3/49ביוםריאותמדלקתכתוצאהנפטרה

חודשיים.בתבהיותהירושלים,

שורהז',חלקהבאדרשיךהעלמיןבבית25/3/49ביוםלקבורההובאהכרמלה
.6מספרקברי,ג

ויצ״וברישומימופיעשהואכפיכרמלהשלפטירתהתאריךביןהפער
חוליםביקורהחוליםביתשלהחולהבגיליוןהמופיעזהוביןירושלים

הפטירה.עלבדיווחזמןמפערהנראהככלנובע

שלפטירתהמועדלגביכקובעהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
כרמלה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

אלוף)מימימון,דוד
ועדהחבר

העתק:
כרמלה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.03001420-3זכריה)בדרה(דבורההאםשלת.ז.מספר
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וונהוזהרהיהאבןדניאלהנדון:
245/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחייונה,דודמרשלעדותופיעל
בי.העיןראשבמחנהושוכנה1949שנתבסוף

הועברהלידהלאחר•שבמחנה.החוליםבביתבןהאםילדה1950ינוארבתחילת כחודשבמשךהתינוקותבביתלבקרובאההאםשבמקום.התינוקותלביתדניאל
נפטר.דניאלכילהנמסרבהגיעההימיםבאחדימים.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

וזהרהסעיד"יחיאלפיוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ארצהעלו,39214מספרעולהותעודת1216מספרכרטיסנושאיוונא" .28/10/49ביום

לטיפולהמחלקהביהעיןראשמחנהמאתלאשפוזהפניההוועדהבידי.2
ובהותינוקותלילדיםהחוליםביתעבור16/1/50מיוםבחולהרפואי
מדלקתהסובל2/1/50ילידסעיד"יחיאבן"דניאלאתלאשפזבקשה

.1216כרטיסמספרצויןכןריאות.

מספרגיליוןהעיןראשהדסההחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.3
ביוםאושפז2/1/50ילידסעיד"יחיאבן"דניאללפיובי(,1216)241

.06:45בשעה27/1/50ביוםונפטר16/1/50

חלףריאותדלקתשלשלשולים...הממצאבגללנתקבל"הילדכיצויןכן
לאחריום12נפטרוהילדהקאותירד...הופיעומשקלטיפול...אבלאחרי

קבלתו".

בן"דניאלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4 בןבהיותו,27/1/50תש״יבשבטט'ביוםנפטרהעיןמראשסעיד"יחיא
יום.15

בשלות.וחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
החוליםבביתנפטרסעיד"יחיאבן"דניאללפיו,1216מספרלכרטיס
יום.15בןבהיותו,28/1/50ביוםשבמחנה

סעיד"יחיאבן"דניאלכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.6
לקבורהוהובאיום15בןבהיותוריאותמדלקתכתוצאהנפטרהעיןמראש
.29/1/50ביוםתקווהבפתח
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יחיאבן"דניאללפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.7
י״אביוםלקבורהוהובאיום15בןבהיותונפטרהעיןמראשסעיד"
י״ב,שורהבי,ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית29/1/50תש״יבשבט
.16מספרקבר

הועדה:מסקנות

מחוסרנפטרוונהוזהרהיחיאבןדניאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותוהעין,ראשהדסההחוליםבבית27/1/50ביוםריאותודלקתבשלות

יום.25כבן
ב',ילדיםבחלקת29/1/50ביוםסגולההעלמיןבביתלקבורההובאדניאל
.16מספרקברי"ב,שורה

העיןראשהדסההחוליםביתשלהמקוריהרפואיהתיקעלמסתמכתהוועדה
דניאל.שלפטירתומועדקביעתלגבי
עםבהצלבהוזאתמשפחתושםנרשםשלאאףעלדניאל,שלבזיהויוספקאין

נוספים.ונתוניםהשונים,במסמכיםהרשום1216מספרכרטיס

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

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

וונה.דניאלשלת.ז.
.04154943-7וונהזהרה

הוועדהבידיאין-הרישום
ז"להאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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לויולינהמוריםבתאדיתהנדון:
246/95מספרתיק

התלונה:פרסי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחילוי,לאוןמרשמסרבכתבתצהירפיעל ומחצה.השנהבתאריתוביניהםילדיהםששתעם23/1/50ביוםממצרים
חנהבפרדסלהשתכןעברהמכןולאחרהעליהבשערתחילהשוכנההמשפחה
1במעברה

.

מספרוכעבורבהצבת,אדיתשלאחיהשניחלולמחנה,הגיעםלאחרמהזמן היוםלמחרתבחיפה.רמב״םהחוליםבביתואושפזהבהצבתחלתההיאאףימים
נפטרה.אדיתכילהםנאמרהחולים,בביתלבקרהמשנסעו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

לויאדיתלפיובחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמחלהסיכוםהוועדהבידי.1
היתהריאות,דלקתשלבאבחנה13/2/50ביוםנשלחהשנה,1/21"בת
בערךנפטרההילדההאחרונים...הימיםבשלושתימים,שבועכברחולה

.14/2/50ביוםכלומרשנתקבלה"אחרישעות14

ריאות.מדלקתכתוצאהנפטרהכיהתגלההגופהבניתוח
אדיתלוילפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2

18בתבהיותה,14/2/50ביוםנפטרהא',חנהפרדסהעוליםמבית
חודשים.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

(,170/50סידורי)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 כ״זביוםבחיפהנפטרהא',חנהפרדסהעוליםמביתאדיתלוילפיו
וחצי.שנהבתבהיותה,14/2/50תש"יבשבט
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

אדיתלוישלגופתהלפיוהמוות,שלאחרנתיחותיומןהוועדהבידי.4
ריאות.מדלקתכתוצאהנפטרהכיונמצא14/2/50ביוםנותחה

לוילפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
בולקבורהוהובאהוחצישנהבתבהיותה14/2/50ביוםנפטרהאדיה דוד.מחנההעלמיןבביתביום

.170/52מספרממשלתיקבורהרישיוןצויןכן
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כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
ביוםנפטרהא',חנהפרדסהעוליםמביתנקבהממיןאידית"איציק"לוי
לקבורההובאהביוםובווחצישנהבתבהיותה14/2/50תש״יבשבטכ״ז

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת

.170/50מספרממשלתיקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרהלוי,ולינהמוריםבתאדיתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וזאתוחצי,שנהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית14/2/50ביוםריאות
לארץ.עלייתהלאחרשבועותכשלושה

דוד.מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקתביוםבולקבורההובאהארית

וזאתבזיהויהספקאיןשל־אדית,לשמהאיציקהשםשלהתוספתאףעל
יתרוכלהקבורהבאישורהרשום170/50הממשלתיהקבורהמספרעםבהצלבה
הפרטים.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.042167320לויאדיתשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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גיאתוזהרהסאלםבתציונההנדון:
247/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותדגן,ברכההגב'שלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה11/12/49ביום

ציונההועברהארצההמשפחהכשהגיעהלישראל.בדרךבאווירוןנולדהציונה
ימים.למספראושפזההאםואילושמרבעיןהתינוקותלבית

להיניקבכדיהתינוקותלביתיוםמדיהאםהלכהמאשפוזהשהשתחררהלאחר
בצהרייםשבהבבוקר,ציונהאתהאםשהיניקהלאחרהימיםבאחדבתה.את

החוליםלביתוהועברהחלתהציונהכילהנאמראךבשניתלהיניקהבכדי
רמב״ם.

הועברהלאכללציונהכילהםנאמרשםאךברמב״םלחפשהנסעוההורים
וציונהטעותחלהכילהםנאמרשמרלעיןההוריםכשחזרובמקום.לטיפול

נפטרה.אםכילרמב״םהועברהלאכלל

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

וזהרהדודסלםכיעולהממנה,58276מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
זובתעודהמצויןכן.11/12/49ביוםארצהעלובנותיהםושלושתגיאת ".12/49"נפטרהרשוםובסמוךדגאני"החוליםבביתבתכרגעלו"נולדה

החוליםלביתשמרבעיןהילדיםממרפאתהפניהמכתבהוועדהבידי.2
דודסלםבת"ציונהאתלאשפזבקשהובו27/12/49מיוםחיפההממשלתי

מדיספפסיה.הסובלתיוםעשרשישהבתגאת"

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.3 יום.16בתבהיותה27/12/49ביוםאושפזהגיאח"דודסליםבת"ציונה
.30/12/49יוםשלבבוקרנפטרההתינוקתדיספפסיה.שלבאבחנההתקבלה
ריאות.מדלקתכתוצאהנפטרהכינמצאהמוותשלאחרבבדיקה

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.4 בהיותה"27/12"ביוםלטיפולנתקבלהשמרמעיןגיאת"דודסלם"ציונה
ודלקתהמעייםבדרכימהרעלהכתוצאה30/12/49ביוםונפטרהיום16בת

ריאות.

על)רמב״ם(חיפההממשלתיהחוליםביתשלמעבדהבדיקתהוועדהבידי.5
סלים".בת"ציונהשם

463



כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
ביוםמעייםודלקתמרעלתכתוצאהנפטרהגיאת"דודסליםבת"ציונה

יום.18בתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית30/12/49

עולהממנו(,3/50)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.7
הממשלתיהחוליםבבית30/12/49ביוםנפטרהגאת"סליםבת"ציונהכי

יום.18בתבהיותהרמב״ם,
ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת

בת"ציונהכיעולהממנוקדישא,חברהשלקבורהרישיוןאיתרההוועדה.8
בתבהיותהמרעלת,כתוצאהנפטרהשמרעיןהעוליםמביתגאת"דודסלים

בחיפה.לקבורההובאהציונהכיצויןכןיום.18

לרישיוןהמתייחסרישוםובוקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.9
אייקדודסלםבתציונה"תינוקתכיעולהממנו3/50מספרקבורה
י״בביוםלקבורהוהובאהקריאאינושרישומובגילנפטרהשמר(")עין
התינוקות.בחלקת1/1/50בטבת

רישוםובוחיפהדודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.10
סלםבת"ציונהכיעולהממנו,3/50הקבורהרישיוןלמספרהמתייחס

לקבורהוהובאה1/1/50בטבתי״בביוםנפטרהשי"3"בתאייק"דוד
דודמחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת1/1/50בטבתי״בביום

בחיפה.

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהגיאתסאלםבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מרעלתכתוצאהחיפהרמב״םהחוליםבביתיום18בתבהיותה30/12/49
המשפחה.עלייתממועדיום18וזאתמעיים,

הילדים.בחלקתחיפההעלמיןבבית1/1/50ביוםלקבורההובאהציונה

בתעודתציונהשלובגילההמסמכיםמןבחלקמשפחתהבשםשחלהשיבושלמרות
ויתרהקבורהרישיוןמספרעםשבהצלבההריקדישא,חברהשלהפטירה
בזיהויה.ספקאין•הפרטים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
ציונה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.042005512גיאתסאלםהאבשלת.ז.מספר

.042005520גיאתזהרההאםשלת.ז.מספר
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קוממיויוסףמרגליתבת)מזל(סעדההנדון:
248/95מספרתיק

התלונה:פרטי

כגרושהמתימןארצהעלתההיאכיעולה)קוממי(עומסימרגליתשלמעדותה
העין.ראשבמחנהושוכנה)מזל(סעדהעםיחד1949בשנת
העוליםמקרבנוספיםילדיםעםיחדמזלנלקחהלמחנההכניסהלאחרמהזמן

והאםהתינוקותבבית)מזל(סעדהשהתהחודשיםכשישההתינוקות.לבית
)מזל(סעדהחשהחודשיםשישהמקץעת.אותהכלעמהרצוףקשרעלשמרה
בביתבתהאתביקרההאםהעין.בראשהדסההחוליםלביתוהועברהברע

אותהמצאהלאלבקרהשבועכעבורומשבאהלחלוןמבעדאותהוראתההחולים
זהובכללשוניםבמקומות)מזל(סעדהאתלחפשהאםשלניסיונותיהבמקום. חרס.העלולידוביתשמרבעין

שלגי.ולוועדתבהלול-מינקובסקילוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

"תורכיהכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.1
,749מספרוכרטיס53433מספרעולהתעודתנושאתעומיסי"סלימאן
ביוםכיצויןכןהשנה.בתסעדהעםיחד25/9/49ביוםארצהעלתה

עלייה.בגבעתלהתגוררעברה16/7/50
כיעולהממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלרפואיתיקהוועדהבידי.2

ביוםהחוליםלביתהתקבלה,749מספרכרטיסנושאתכמימה"יוסף"סעדה
וחצי.שנהבתבהיותה26/10/49ביוםממנוושוחררה18/10/49

א'העיןראשהתינוקותמבית2/12/49מיוםהפניהמכתבהוועדהבידי.3
אתלטיפוללקבלבקשהובוהעיןראשותינוקותלילדיםהחוליםלבית "בליהיאכיצויןכן.14/6/49ילידתקומיני"יוסףבת"סעדה

הורים".
ממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלנוסףרפואיתיקהוועדהבידי.4

החוליםלביתהתקבלההעין,מראשקומיני"יוסףבת"סעדהכיעולה
ושוחררהשוניםוזיהומיםתזונהתתמלריה,שלבאבחנה2/12/49ביום
חודשים".6"בתבהיותה15/1/50ביוםממנו

הבריאות,הפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.5
ביתרגםכמוהעלמיןובתקדישאחברההשונים,החוליםבתיבארכיוני
עללהצביעהיכולממצאכלהעלולאלרשותם,העומדיםהמידעמקורות
קוממי.ויוסףמרגליתבת)מזל(סעדהשלגורלה

הוועדה:מסקנות
בת)מזל(סעדהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין הדסההחוליםמביתשוחררהבומועד15/1/50ה-מאזקוממיויוסףמרגלית
.העיןראש

465



במרץכיהתבררהסעד,משרדבארכיוןהוועדהחוקרישערכוהסריקותבמהלך
ברשותהמזלאתזיהתהמשפחתהקרובתכיהסעדגורמיבפניהאםטענה1951
בניעםשוחחוהוועדהחוקרישבע.בבארהמתגוררתתימניממוצאמשפחהשל

הילדהשלזיהויהאתלאשרהיכולממצאכלמצאולאאךהאמורה,המשפחה
בשיחהכילצייןיהיהלמיותרלאקוממי.ויוסףמרגליתבת)מזל(כסעדה

אינהוכללסיעודיבמצבנמצאתהיאכיהתבררשבעמבארהמשפחהאםעם
ילדיה.אתזוכרת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
)מזל(.סעדהשלת.ז.הוועדהבידיאין־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.64828ג/עומסימרגליתהאםשלת.ז.מספר

466



)צפירא(ציפורהושרהיוסףבת)בניה(בתיההנדון:
249/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עםארצהעלתהבניההתינוקת,שלאביהצפיראיוסףמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהלהתגוררעברווהם,1949בשנתמשפחתה

ובניהםהתינוקותכלהועברועתבאותהששררהחורפיהאווירמזגבשל
שבמקום.התינוקותלביתחודשים,תשעהבתשהייתהבניה,

בניה.אתמצאהלאכשהגיעההימיםובאחדיוםיוםלבקרהבאההאם
בחיפה.רמב״םהחוליםבביתלבדיקותנשלחהשבניהלהנאמרהתינוקותבבית

נפטרה.שבניהלואמרהמחנהמנהלולבסוףבגורלהעלהמהלבררניסההאב

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

ומשפחתהבוניההתינוקתלפיה(,7326)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
חודשים.שלושהבתבהיותה,20/1/50ביוםארצהעלו

מקביל)שםוזהרהסולימןיוסףבת"בוניהכינרשםהעולהבתעודת
טעותזוהנראהככלהשישי".בחודש"מתהצפורה"הוועדה(-לשרה

עשה.שהפקיד

התינוקתלפיורמב״ם,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.2
.10/2/50ביוםלראשונהאושפזהצפירה"סולימןיוסף״בוניה

,15/3/50ביוםהחוליםמביתושוחררההבריאהבוניהכינרשםזהביומן
במקוםלשניםהתייחסותתוךגילהאתרשםהפקידשנים.שלושבתבהיותה

לחודשים.

התינוקתלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
שמר".עיןהחוליםמביתמתה"הובאהצפירה"סולימןיוסף"בניה

תשעהבתבהיותה22/4/50ביוםנפטרהבוניהכימצויןהפטירותביומן
חודשים.

לפיורישום,ובוחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
בהיותה22/4/50ביוםנפטרהג'שמרמעיןצפורה"סולימןיוסף"בוניה

חודשים.תשעהבת

יוסף"בניההתינוקתלפיה(,292844)מסיפטירהתעודתהוועדהבידי.5
חודשים.תשעהבתבהיותה22/4/50ביוםנפטרהציפורה"סלימן

התינוקתלפיו(,407/50)מסידודמחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
.25/4/50אייר,ח'ביוםשמרבעיןנקברהצפורה"סולימןיוסף"בוניה
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הוועדה:מסקנות

התינוקתכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
מותה.22/4/50ביוםנפטרה)צפירא(ציפורהושרהיוסףבת)בתיה(בניה
רמב״ם.החוליםבביתנקבע

התינוקות.בחלקתדודבמחנה25/4/50ביוםנקברהבניה
לשארשבצירוףהרימשובש,בניהשלגילההמסמכיםמןשבחלקפיעלאף

מגוריה,ומקוםהוריהשםשמה,כגון:השוניםבמסמכיםהמופיעיםהפרטים
לודאי.הזיהויאתהופכים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

י(ף)מ^לאלו
ועדה

מימון,
חבר

דודדימ'( שופטת)קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

,העתק:
)בניה(.בתיהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפנים•משרד

04199564צפיראיוסףהאבשלת.ז.מספר
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כהןוקדיהנימיםבןדודהנדון:
250/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בתימןדודנולדשל'התינוק,אחכהןציוןידיעלשניתןבכתבעדותפיעל
.1949בשנתמשפחתועםלארץועלה

לאחרשבמקום.התינוקותלביתהועברודודפרדסיהבמחנההתגוררההמשפחה
משוםשבצריפין,החוליםלביתנשלחשדודלמשפחהנאמרביקוריםמספר
עלה.שחומו

שםשביפו,אניידגהחוליםבביתנמצאדודכילמשפחהנמסרחודשלאחר
לבנם.דומהאינושלדבריהםילדלהםהראו

ולאדודגופתאתראתהלאהמשפחהאךנפטר,שבנםלהםנמסרטלפוןבשיחת
זו.עובדההמאשרמסמךכלקיבלה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ניסיםבן"דודלפיורישום,ובוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאותר.1
כתוצאה7/3/50ביוםנפטר)פרדסיה(לידביתעוליםמביתכהן"סעיד
שנתיים.בןבהיותולבספיקתמאי

ניסיםבן"דודלפיורמב״ם,חוליםביתשלפטירותיומןרישוםאותר.2
7/3/50ביוםנפטר)פרדסיה(ז'מחנהלידביתעוליםמביתכהן"סעיד

שנתיים.בןבהיותוילדיםושיתוקלבספיקתמאיכתוצאה

נקברניסים"דודכהן"סעידלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןאותר.3 שבמקום.תינוקותבחלקתשנתייםבןבהיותו8/3/50באדרי״טביום
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הוועדה:מסקנות

נפטרכהןוקדיהניסיםבןדודהנעדרכיעולהלעילהמפורטהמידעמן
מאיכתוצאהרמב״ם,הממשלתיחוליםבבית7/3/50ביוםשנתייםבןבהיותו
דודמחנההעלמיןבבית8/3/50ביוםנקברדודילדים.ושיתוקלבספיקת
התינוקות.בחלקת

ונרשםהיותבדודשמדוברהריהנ״ל,במסמכיםשמופיעהשםשיבושאףעל
)סעיד(.סבוושםאביושלשמו-לשמוסמוך

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.041395104כהןדודשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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עטיהוכוכבהאפרייםבתעדינההנדון:
251/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותמכלוף,איריסגבישלעדותהפיעל
בפרדסיה.שוכנההמשפחה.1949שנתבמהלךמלוב

עדינה,הבת,סבלהוחודשייםשנהבתבהיותה.1953בשנתבתילדההאם
5/3/54ביוםהשומר.תלהחוליםלביתאותההפנהורופאושילשוליםמהקאות
ביקשהאבנפטרה.עדינהכילהםנאמרהחולים,לביתההוריםכשהגיעו
בקרייתהעלמיןבביתללובורהתובאעדינהכילוונאמרבתוגופתאתלראות
לבתו.הלוויהכלנערכהלאאךהעלמיןלביתהלךהאבשאול.

נפטרה.בתוכילהאמיןסירבהאב

בנתניהלדבריוהאבראהנפטרה,בתםכילהוריםשנאמרלאחרימיםחודש
קשראתהיצראףהואשנים.כשלושבמשךאחריהועקבלבתוהדומהילדה
הילדהשלהוריהמכןלאחרמהזמןכדודה.בפניהוהזדהההילדיםבגן
באיטליה.להתגוררועברוזאתגילו

שבגרהילדהאותהעםטלפוניקשרעלהמשפחהשמרההשניםכלבמהלך
קשריצרואףהמשפחהבניאחותם.כביכולשהיאלביא,עדינהושמהבינתיים

עקרה.הינהלביאעדינהשלאמהכימסרוואלהשבנתניההמשפחהשכניעם

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

עדינהלפיו12/12/95ביוםהפניםממשרדמסמךלבקשתהקיבלההמשפחה
.00/03/54ביוםנפטרה

החקירה:ממצאי

וניגמהאפריםבת"עדינהלפיהלידה,רישוםתעודתאיתרההוועדה.1
המשפחהכיצויןכן.24/1/53תשי״גבשבטח'ביוםנולדהעטיה"

.68בנייןא'מחנהעם,בשבותהתגוררה

עדינהלפיוהשומר,תלהחוליםביתשלמחלהסכוםגיליוןהוועדהבידי
בהיותהנפטרה,ביוםובו5/3/54ביוםאושפזהליד,ביתממחנהעטיה

שנה.בת

.2

פעמיםשלושבעבראושפזהעדינהכיהמחלהסיכוםבגיליוןצויןכן
באשפוזריאות.דלקתבשלחודשיםשמונהלגילעדחודשיםארבעהמגיל
שעול,בגלל"נתקבלהנאמר:ולגביושנהבתהתינוקתהיתהזהאחרון
כחלוןובגללהורע...מצבההבאותהשעותבמשךנשימה...וקשייהקאות
ערב".באותונפטרהאולםחמצןלאוהלנכנסההיאוגברשהלך

הנשימהבדרכיודלקתריאותדלקתשלהאבחנותאתאישרהגופה"ניתוח
העליונים".
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לפיההשומר,תלהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתהוועדהבידי.3
ביוםנולדה,68בנייןא'מחנהלידביתממעברתעטיהאפריםבתעדינה

השומר.תלהחוליםבבית7:30בשעה5/3/54ביוםונפטרה24/1/53

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ממעבדתעטיהעדינהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
החוליםבבית5/3/54ביוםנפטרה,24/1/53ילידתא'מחנהלידבית
השומר.תל

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עטיהעדינהגופתלפיוהמוות,שלאחרנתיחהפרטיכלהוועדהבידי.5
ריאות,מדלקתכתוצאההשומר,תלהחוליםבבית7/3/54ביוםנותחה

ובמעיים.בטחולבכבד,גודשברונכיט,

בתעדינהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
שנהבתבהיותהנפטרה,68בנייןא'מחנהלידביתממעברתעטיהאפרים
קרייתהעלמיןבבית8/3/54תשי״דב'באדרגיביוםלקבורהוהובאה
שאול.

למרשםהמופנה27/3/57מיוםישראלמשטרתשלמכתבהוועדהבידי.7
מספרא'מחנהלידמביתעטיהאפריםבתעדינהלפיואביב,תלהתושבים

נפטרה,ביוםובו5/3/54ביוםהשומרתלהחוליםלביתהובאה,68
חודשים.13בתבהיותה

כיומסר(11/96)תיקהוועדהבפנילהעידמיוזמתובאלביאאריאלמר.8
יוםאתזוכרהואהגדולוכאחיההביולוגיתאחותוהיאלביאעדינה
נוספים.אישייםופרטיםלידתה

הוועדה:מסקנות

נפטרהעטיה,וכוכבהאפריםבתעדינהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
13כבתבהיותההשומר,תלהחוליםבבית5/3/54ביוםריאותמדלקת

חודשים.

שאול.קרייתהעלמיןבבית8/3/54ביוםלקבורההובאהעדינה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
.05142821-7עטיהעדינהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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ארגיאוניוזליכהיוסףכןמנשההנדון:
252/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אםארגיאוני,זליכההגב'שלעדותהפיעל
העיןבראשתחילהושוכנהחודשיםהשמונהבןמנשהעםיחד1950בשנתמפרס
בבנימינה.להתגוררעברהמכןולאחר

ידיעלונלקחמנשההתקררלבנימינה,המשפחהשהגיעהלאחרימיםחודש
החוליםלביתהועברולמחרתללילהבמרפאהנשארמנשההמחנה.למרפאתאחות
החוליםבביתמנשהאתהשאירוההוריםבהוריו.מלווהכשהואחיפהרמב״ם
לביתם.ושבו

הוצגההאבבפנינפטר.מנשהכילהוריםנמסרמכןלאחרימיםשלושה
במנשה.מדובראכןכימשוכנעהיהלאהאבאךתינוקגופתובהמזוודה
לאוהלהגיעוהבןפטירתעלההודעהלאחרמידכיהאם,מציינתבעדותה
הגישוהמזוןמנותאתואףהאוהלאתשרפוהמחנה,מטעםאחראיםהמשפחה

"מצורעים".היוכאילולהם

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

יוסףבןמנשהכיעולהממנולעולה,רישוםשאלוןהוועדהבידי.1 בהיותו,28/5/50ביוםמשפחתועםיחדמכורדיסטאןארצהעלהארגיואני
חודשים.חמישהבן

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
שלבאבחנההחוליםלביתנתקבלבנימינההעוליםמביתאלגיואני""מנשה .6/7/50ביוםונפטר5/7/50ביוםריאותודלקתפוליו

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3 בןבהיותו,7/7/50ביוםנפטרבנימינההעוליםמביתמנשה""אלגואנו
חודשים.חמישה

ריאות.ודלקתילדיםשיתוקהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4 בבית7/7/50ביוםנפטרבנימינההעוליםמביתמנשה""אלגיואני
חודשים.שישהבןבהיותוחיפה,רמב״םהחולים

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

נפטרארגיאוניוזליכהיוסףכןמנשהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״םהחוליםבבית6/7/50ביוםריאותודלקתילדיםמשיתוקכתוצאה
המשפחהעלייתלאחרשבועותכשישהוזאתחודשים,כחמישהבןבהיותוחיפה,
לארץ.

מנשה.שלקבורתולמקוםבנוגעממצאיםכלהוועדהבידיאין

אתכקובעחיפהרמב״םהחוליםביתשלהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
וגילו.פטירתומועד

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.4280942ארג'ואנימנשהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפנים•משרד
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אשרף)זהרה(ושרה)סלימן(שלמהבניוברוךיוסף-ילדים2הנדון:
253/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקות,אםאשרף,)זהרה(שרהגבישלעדותהפיעל
עיןבמחנהשוכנההמשפחההארבע.בןיוסףעםיחד1949שנתבמהלךמתימן
להיריונה.השמיניבחודשהייתהבהגיעהכיהאםציינהכןבי.שמר

קצרזמןכעבורהתגלהשםהתינוקותלביתיוסףנלקחהעלייה,לאחרשבוע
כי
למחנה,סמוךהנמצאחוליםלביתבאמבולנסנלקחיוסףמחום.סובלהוא
וראתהלהיכנסהורשתהלאאךלבקרו,באההאםברגל.ההוריםהגיעואליו
לביתהועבריוסףכילאםנאמרמכן,לאחרמהזמןלחלון.מבעדאותו

)צריפין(.סרפנדהחולים
החוליםלביתנכנסדודובןצריפין.החוליםלביתדודובןעםהגיעהאב
אלאלביתו.יוסףיישלחימיםמספרבעודכילונאמרואףיוסףאתוראה
יוסף.שלעקבותיונעלמוומאזקרהכךשלא

יוסף.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

חנה.בפרדסהיולדותבביתברוךבשםבןהאםילדהמכן,לאחרקצרזמן
באחדכחודשיים.במשךשההשםהתינוקות,לביתברוךנלקחהלידהלאחר
כילהונאמרבמיטתוברוךאתמצאהלאהתינוקות,לביתהאםבהגיעהימים
יודעיםלאמאזלמחנה.יוחזרימיםמספרובעודבחיפההחוליםלביתנשלח
בגורלו.עלהמההוריו

ברוך.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

כיעולהבהלול-מינקובסקי.ועדתחוקריבפני27/3/67מיוםהאבמעדות
בי.שמרעיןבמחנהושוכנההשנתיים,בןיוסףעםיחדארצההגיעההמשפחה

חוםקצתהילדקיבלוחציחודשאוחודש"כעבורכי:בעדותומצייןהאב
העולה.תעודתאתלהביאשלחואשתוואתהמקוםלמרפאתאותוהעבירוואז

לביתאותוהעבירוהםהיה,לאכברהילדבמקום,למרפאהחזרהאשתיכאשר
אשתי".שםעלולאשמיעללאאותולרשוםמבליחנהבפרדסהחולים

יוסףאתוראהלהיכנסהורשהלאהאבאךהחולים,בביתלבקרונסעוההורים
בנואתראהלאהחולים,לביתמשהגיעמכן,לאחרימיםשבועלחלון.מבעד
צריפין.החוליםלביתהועבריוסףבנוכילוונמסר
לוומסרלחלוןמבעדבנואתשראהשכנועםהאבנסענוסף,שבועכעבור

הוחזרמשלאמכן,לאחרימיםחודשלמחנה.יוסףיוחזרקצרזמןבעודכי
והובאנפטרבנוכילוונאמרצריפין,החוליםלביתהאבנסעיוסף,

תקווה".בפתח"אולילקבורה
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יוסף:לגבי-החקירהממצאי

ואשתואשרף
עםשנתייםכן

יוסףדאב:לפיה,56466מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
היהיוסףכיצויןכן.15/11/50ביוםארצהעלוזהרה,
נפטר.וכיארצהעלייתו

קיבלההמשפחהלפיורישוםומצאוהעולהתעודתאתבדקוהוועדהחוקרי
בתעודתהעלייהשנתרישוםכימוכיחהזועובדה.15/11/49ביוםשמיכה
שגוי.הינוהעולה

נשותיוושתיאשרףיוסףסלימאןלפיולארץ,כניסהרישוםהוועדהבידי.2
ביוםארצהעלו,56466מספרעולהתעודתהנושאיםיוסףובנו

15/11/49.

לפיושמר,עיןמחנהשלחוליםהעברתפנקסמתוךהעתקהוועדהבידי.3
ביוםארצהעלה,56460עולהתעודתמספראשרףסלימןסלםבןיוסף

"חזר".פקידרשםבהערות.לצריפיןומשםחנהלפרדסהועבר,15/11/49

להלן:שיבוארכפיתהיותשלושמעלהזהמסמך

סלם.בשםאדםהקרובהבמשפחהואיןסלםאינויוסףאבישלשמוא.

האחרונה.בספרהשגויהעולהתעודתמספרב.

הפרטישמושאףאחרילדאלאיוסףאיננולמחנהבריאשחזרהילדג.
אשרף.ליוסףלהתייחסיכולאיננו"חזר"הביטויכןועליוסף

"יוסףבשםילדלפיושמר,עיןשלוקבורהפטירהיומןהוועדהבידי.4
.10/2/50ביוםחישחזרכמינרשםלוי"חייםסלם

לשניהתייחסותלמעשהבוכלולהכימלמד,זהברישוםמדוקדקעיון
חזרהשניואילובסרפנד"13/12/49"ביוםנפטיהאחדשונים:ילדים
".10/2/50"ביוםבריא

ממנוסרפנד,החוליםביתשלחוליםקבלתספרמתוךדףהוועדהבידי.5
החוליםלביתחנהמפרדסהועבר,984חולהמספרסלםבןיוסףכיעולה
אשפוז.ימיתשעהבתום13/12/49ביוםונפטר4/12/49ביוםסרפנד

שנזכרכפיבסרפנד13/12/49ביוםשנפטרלילדמתיחסהנ״להרישום
.4בסעיףלעיל

לפיו(,984)מסיצריפיןהחוליםביתשלמחלהסיכוםהוועדהבידי.6 ונפטרשניםארבעבןבהיותו,4/12/49ביוםאושפזסלם"בן"יוסף
.13/12/49ביום

ריאות.ודלקתמלריהשלאבחנהעםהחוליםלבית"נשלחכי:צויןכן
ביוםהסימפונות...דלקתשלממצאעםקשה...כלליבמצבנתקבלהילד
שלבמצבנפטרולמחרתמעורפלתנעשתההכרתוהחוליםבביתלשהותו11ה-

קומה".

בן"יוסףכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.7
החוליםבבית13/12/49ביוםנפטרא',חנהפרדסהעוליםממחנהסלם"

שנים.ארבעבןבהיותו,צריפיןהממשלתי
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יוסף"ילדלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
והובאשניםארבעבןבהיותונפטרהעין,ראשהעוליםממעבדתסאלם"בן

שורהב',ילדיםבחלקתסגולה,העלמיןבבית19/12/49ביוםלקבורה
.8מספרקברי,ז

"יוסףכיעולהממנו03332מסיקבורהרישיוןהוועדהבידינמצאכן
והובא81\/01ן£ז\//״!<1/□ז£8שלכתוצאהנפטרהעיןראשממחנהסאלם"בן

תקווה.בפתחלקבורה

"יוסףלפיותקוה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.9
והובאשניםארבעבןבהיותונפטרשמר",עיןהעוליםממחנהשלוםבן

ז',שורהב',ילדיםבחלקת19/12/49תש״יבכסלוכ״חביוםלקבורה
.8מספרקבר

יוסף:לגבי-הוועדהמסקנות

אשרף,וזהרה)מלימן(שלמהבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםלביתומשםחנהפרדסהחוליםלביתשמרעיןהעוליםממחנה.נשלח וזאתומלריה,מדלקתכתוצאה13/12/49ביוםנפטרשם)סרפנד(,צריפין

לארץ.עלייתולאחרשבועותכארבעה

ב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית19/12/49ביוםלקבורההובאיוסף
.8מספרקברי,זשורה

העולהשבתעודתאףעלשניםארבעבןהיהיוסףכינרשם,רביםברישומים
בןהיהיוסףכיהאםעדותאתתואםהדברזאת,עםשנתיים.כבןיוסףנרשם
עלייתו.עםשניםארבע
אינוסגולה,העלמיןבביתוקבורהבצריפיןפטירהשלהמסלולכילצייןיש

העיןראשמחנהכתושבפטירתועםנרשםשיוסףהיא,לכךהסיבהאופייני.
במהלךשתוקנהסופרבטעותמדובראולםהקבורה(,ברישיוןשנרשם)כפי

רישוםכלמצאושלאאלאהעין,ראשלמחנהודווחוייתכןיוסףשלקבורתו שמר.עיןמחנהתושבהינויוסףכילהםוהתבררעליו

בהלול-מינקובסקי.ועדתבפניהאםעדותאתתואםהדבריםמהלך
יוסף.שלבזיהויוספקלוועדהאין

וביןהחילילדהמתייחסיםהנתוניםביןהפרדהלאחרהגענוזולמסקנה
שנפטר.לילדהמתייחסיםהנתונים

ברוך:לגבי-החקירהממצאי

ואשתואשרףיוסףשלמהלפיה,56466מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
תינוקנולד5.2"בתעודה:צויןכן.15/11/50ביוםארצהעלוזהרה

ברוך".
קיבלההמשפחהלפיורישום,ומצאוהעולהתעודתאתבדקוהוועדהחוקרי
בתעודההעלייהשנתרישוםכימוכיחהזועובדה.15/11/49ביוםשמיכה

שגוי.הינוזו
נשותיוושתיאשרףיוסףסלימאןלפיולארץ,כניסהרישוםהוועדהבידי.2

ביוםארצהעלו,56466מספרעולהתעודתהנושאיםיוסףובנו
15/11/49.
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סולמן"ברוךלפיורמב״ם,החוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
ב',שמרעיןהעוליםמבית56460מספרעולהתעודתנושאאשרף"יוסף
.25/5/50ביוםונפטר4/3/50ביוםלאשפוזהתקבל

לביתנתקבלרעלת.שלבאבחנהנשלחחודשבן"תינוקכיצויןכן
חודשים3שכבהתינוקרע...לאכללימצבירוד,תזונהבמצבהחולים
שהביאושלשוליםשלחוזרותתקופותהיוהזההזמןבמשךהחולים.בבית

הלסתתחתהבלוטותשלתפיחותהופיעההאחרוניםבימיםקשה..התיבשות
התיבשותשלבסימניםנפטרהתינוק.40גבוהחוםהיההצדדים.משני
קשה".

אשרףכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
,25/5/50ביוםנפטרב',שמרעיןהעוליםמביתיוסףסולימןברוך

חודשים.ארבעהבןבהיותו

רעלת.המוות:סיבת

סלימןברוךאשרףלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
בןבהיותובחיפה,25/5/50ביוםנפטרב',שמרעיןהעוליםמבית
חודשים.שלושה

רעלת.המוות:סיבת

ברוך"אשרףכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
שלושהבןבהיותונפטרהממשלתי,החוליםמביתשמרמעיןאסף"סולימן
תינוקות.בחלקת28/5/50ביוםלקבורהוהובאחודשים

ברוך:לגבי-הוועדהמסקנות

)זהרה(ושרה)סלימן(שלמהבןברוךכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שלושהבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית25/5/50ביוםמרעלתנפטראשרף,

חודשים.

מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקת28/5/50ביוםלקבורההובאברוך
דוד.

נושאת56460מספרעולהתעודתאתכיהתבררהוועדהחוקרישערכובבדיקה
סיכוםבגיליוןהרישוםכיכךעלמצביעותאלועובדותתם.בשםמשפחה
.0ל-הוחלפה6והספרהשגויהמחלה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041595547אשרףיוסףשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.005677380אשרףברוךשלת.ז.מספר
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חוברהוסלמהבח,יהודהבינתהנדון:
254/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההאםעלתההתינוקת,אחותטובי,נעמיגבישלעדותהפיעל
בראששוכנההמשפחהנוספת.ובתהשנתייםבתבינתעםיחד30/10/49ביום
העין.
התינוקותלביתבינתנלקחהלמחנה,ובהגיעםהמעייםבטיפוסחלוובתההאם

המשפחהעברהמהזמןלאחרפעמים.כשלושבינתאתלבקרבאההאםבמקום.
בירושלים.תלפיותלמעברת
העין.שבראשהתינוקותבביתבינתאםלבקרהאםנסעהמכןלאחרשבועיים
כן.לפנישבוענפטרהבינתכילהנאמרלמקוםבהגיעה
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

תושבתלהיותחדלהבינתלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתהקיבלההמשפחה
.00/07/63מיוםהמדינה

החקירה:ממצאי

לכרטיסהמתייחםרישוםובו
חוברה"סלם"סלמההאם:

כיצויןכן.30/10/49
.25/11/49ום

העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה
לפיו,39452מספרעולהותעודת1329מספר
ביוםובנתנעמהבנותיהשתיעםארצהעלתה
בינפטרהוכיבהגיעהשנתייםבתהייתהבנת

.1

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרהחוברה"סאלםסלאמה"בנתלפיו1329מספרלכרטיס

שנתיים.בתבהיותה24/11/49
נפטרהחוברה""בתיהכיעולההעין,ראשמחנהשלנוסףפטירותמיומן .24/11/49ביום

"בתיהלפיוהעין,ראשמחנהשלנוסףפטירותיומןאיתרההוועדה.3
בפתחלקבורהוהובאהשנהבתבהיותה,24/11/49ביוםנפטרהחוברה"
תקווה.

חוברה""בתיהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקס"יתרההוועדה.4
שנה.בתבהיותה,24/11/49ביוםבמחנהנפטרההעיןראשהעוליםממחנה

תזונה.ותתמלריההמוות:סיבת

בתיה"הילדהלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
תש״יבכסלוג'ביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותהנפטרהחוברה"

.62מספרקברא',ילדותבחלקת24/11/49
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הוועדה:מסקנות

נפטרהחוברהוסלמהיהודהבתבינתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום24כ-וזאתשנתיים,כבתבהיותה,24/11/49ביוםתזונהותתממלריה
לארץ.עלייתהמועדלאחר

ילדותבחלקתתקוהפתחסגולההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהבינת
.62מספרקברא',

מועדלגביכקובעהעיןראשמחנהשלהפטירהיומןעלמסתמכתהוועדה
בינת.שלפטירתה

שמה.רישוםאופןלמרותבינתשלבזיהויהספקאין

הוועדה.שלהמסכםבדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.0-4150950-6חוברהבינתשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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פרטי(שם)ללאבן(2-מזל(1-תינוקותשניהנדון: דהרי)לולווה(חיים׳ולאהשלילדיהם
255/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקות,אםדהרי,לאההגב'שלעדותהפיעל
עתלית.במחנהושוכנהוחציהשנהבתמזלעםיחד1949בשנת

המחנהלרופאונלקחהברעמזלחשהלמחנה,המשפחהכניסתלאחרקצרזמן
בביתהאםשערכההראשוןבביקורבחיפה.החוליםלביתנשלחהובעצתו
מכן.שלאחרבשבועשלישיביוםולבקרהלבואתוכלכילהנאמרהחולים
אתשחיפשומהמחנהנוספותאמהותעםיחדהחוליםלביתהאםכשהגיעה נפטרו.הילדיםכלכילהןנאמרילדיהן,

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

מכןלאחרמהזמןבירושלים.כרםבעיןלהתגוררהמשפחהעברה1951בשנת
הלידהלאחרשעותוארבעעשריםצדק.שעריהחוליםבביתזכרבןהאםילדה
שעותארבעבטוב.וחשבריאהואכיהתרשמהוהיאלהנקהלאםהבןהובא
כיהאחיותידיעללאםנאמרהובא,לאוהבןההנקהשעתמשהגיעהמכןלאחר
נפטר.בנהכילהואמררופאהאםאלניגששעתייםכעבורחולה.הוא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

מזל:לגביהחקירהממצאי

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
החוליםבבית2/8/49ביוםנפטרהעתלית,העוליםמביתמזל""יחיה

חודשים.שבעהבתבהיותההממשלתי,

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

"מזלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
הממשלתיהחוליםבבית2/8/49ביוםנפטרהעתלית,העוליםמביתיחיא"
חודשים.שבעהבתבהיותהבחיפה,

ורעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
לקבורהוהובאה2/8/49ביוםנפטרהמעתלית,חדשהעולהמזל""יחיא
שישהבתבהיותהילדות,בחלקתדודמחנההעלמיןבבית3/8/49ביום

חודשים.
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מזל:לגביהוועדהמסקנות

כתוצאהנפטרהדהרי,ולאהחייםבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבעהבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית2/8/49ביוםורעלתריאותמדלקת

חודשים.

הילדות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית3/8/49ביוםלקבורההובאהמזל

אותר.לאמזלשלהמדויקקבורתהמקום

אמהמצדסבהשםכיוהתבררהמשפחהעםשוחחוהוועדהחוקריכילצייןיש
הפטירותביומןשמהרישוםדרךאתלהסבירבזאתוישיחיא,נקראמזלשל

החולים.בבית

כקובעחיפהרמב״םהחוליםביתשלהפטירותיומןרישוםעלמסתמכתהוועדה
מזל.שלגילהאת

דהרי:ולאהחייםשלפרטי(שםוללאהבולגביהחקירהממצאי

עולהממנוירושלים,מחוזהבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית19/11/50ביוםבןנולדכרם,מעיןדהריולאהלחייםכי

בירושלים.צדקשערי

ממנוירושלים,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
נפטרירושלים,מחוז84מספרכרםמעיןדהרי"חייםשל"בןכיעולה
ימים.ארבעהבןבהיותוצדקשעריהחוליםבבית22/11/50ביום

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

פרטי(:שםוללאהבןלגביהוועדהמסקנות

כתוצאהנפטרדהרי,ולאהחייםשלבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותוירושלים,צדקשעריהחוליםבבית22/11/50ביוםריאותמדלקת
ימים.ארבעה
קבורתו.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

דהרי.מזל
התינוק.

.1072464דהרי

שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
שלת.ז.הוועדהבידיאין
לוהלולאההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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מנצורוברכהאברהםבןציוןהנדון:
256/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםמנצור,ברכהגבישלעדותהפיעל
העין.ראשבמחנהוהתגוררה1950בשנת
האםביפו.דג'אניהחוליםבביתבןהאםילדהיותרמאוחרחודשיםשלושה
בנהכילהנאמרעינייםמדלקתוסבלהמאחראךהלידה,לאחרציוןאתראתה
אחר.למקוםיילקח

ונמסרפתקלהניתןהחולים,מביתהאםמששוחררהמכןלאחרימיםשלושה
לביתהלכהלמחנהמשהגיעהיותר.מאוחרלמחנהאליהיובאציוןכילה

נפטר.ציוןכינרשםשבוהפתקאתמסרהשםהתינוקות

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
עםשםניתןלאלבנהכיהתבררהאם,עםזוועדהחוקרישערכובשיחה ציינהבנוסףציון.יקראשמוכיביקשהמותועללהנודעוכאשרהיוולדו

לביתשבהגיעהייתכןוכימנחםהיהנישואיהלפנימשפחתהשםכיהאם
זה.שםמסרההחולים

החקירה:ממצאי

וברכהיחיאאברהםלפיוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
.30/4/50ביוםלמחנהונכנסו28/4/50ביוםארצהעלווילדיהםמנצור

ברכההאםלפיודגיאני,החוליםביתשלאשפוזכרטיסאיתרההוועדה.2
יולדות.במחלקתשהתהיוסףמנחם

לאם:לפיו)יפו(,דגיאניהחוליםביתשללידותפנקסאיתרההוועדה.3 ונפטר12:00בשעה26/6ביוםבןנולדהעיןמראשמנחם"יוסף"ברכה
.19:00בשעהביוםבו

של"בןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
תש״יבתמוזי״אביוםנפטרגיהעיןראשממחנהמנחם"ואברהםברכה

יום.בןבהיותו)דגיאני(,יפוליולדותהחוליםבבית26/6/50
במוח.דםשטףהמוות:סיבת

ממחנהואברהם"ברכהמנחםשל"בןלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.5
בעמודמפגיעהכתוצאהיוםבןבהיותונפטרג'העיןראשהעולים
.27/6/50ביוםאביבבתללקבורהוהובאהשידרה

"אברהםשלילדלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.6
דגיאניהחוליםבביתנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהמנחם"וברכה
תש״י.בתמוזי״בביוםלקבורהוהובאיוםבןבהיותו
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרמנצורוברכהאברהםשלכנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.בןבהיותוביפו,דגיאניהחוליםבבית26/6/50ביוםבמוחדםמשטף

שאול.קרייתהעלמיןבבית27/6/50ביוםלקבורההובאבנם

קבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
מנצור.ציוןשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

4242302-0מנצורברכההאם:שלת.ז.מספר
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עמרועפיהמוסהבןישעיההנדון:
258/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיעמיר,משהמרשלעדותופיעל
העין.בראשושוכנה1950בשנת
מהקאותישעיהסבלחודשיםחמישהבןבהיותו.1952בשנתבארץנולדישעיה
השרוןאובילינסוןהחוליםבביתלאשפוזנשלחהמחנהאחותשלובעצתה
לבקרוכשבאהלמחרתויוםהחוליםלביתישעיהאתלקחההאםתקווה.שבפתח
נפטר.ישעיהכילהנמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

ישעיהלפיההפניםממשרדפטירהתעודת1995בשנתלבקשתה,קיבלה,המשפחה
לפיוקדישאמחברהמסמךהמשפחהקיבלהבנוסף.1952יוליבחודשנפטר
ב',ילדיםחלקתסגולההעלמיןבבית15/7/52ביוםלקבורההובאישעיה
.11מספרקברל״ב,שורה

מכוסההקברסגולההעלמיןבביתבדיקהפיעלכיבעדותוהאבצייןעוד
עליו.רישוםכלואיןרחובבמרצפת
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוגיהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
עלוומשפחתםעמרועפיהסעידמשהכיעולהממנו,1089מספרלכרטיס
.15/5/50ביוםארצה

בןישעיהכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשללידותיומןאיתרההוועדה.2
ראשבמחנה11/2/52ביוםנולד.1765/1089ברטיםמספרעמרסעידמשה גי.העין

אתהנושאתבילינסוןהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.3 ג'מחנההעיןמראשעמרמשהבןישעיהוכיעולהממנההאב,שלחתימתו
15/7/52ביוםמעייםודלקתריאותמדלקתונפטר14/2/52ביוםאושפז
חודשים.חמישהבןבהיותו,12:30בשעה

בילינסון,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.4
בבית12:30בשעה15/7/52ביוםנפטרעמר""ישעיהוכיעולהממנו

ביוםנותחהוגופתוחודשיםחמישהבןבהיותובילינסוןהחולים
.09:00בשעה16/7/52

מהקאות,ימים15במשךסבלכיהקליניתהאבחנהבסעיףצויןכן וגודשבמעייםבריאותפגיעהואובחנהמעלות38עדוחוםשילשולים
במוח.

ממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
לקבורההובאגימחנההעיןמראשעמר"משהבןישעיה"ילדכיעולה ב',הילדיםבחלקתהעלמיןבבית16/7/52תשי״בבתמוזכ״גד'ביום
.11מספרקברל״ב,שורה
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרעמרועפיהמוסהבןישעיהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותומעייםודלקתריאותמדלקתכתוצאהבילינסוןהחוליםבבית15/7/52

חודשים.חמישהבן

העלמיןבבית16/7/52תשי״בבתמוזכ״גג'ביוםלקבורההובאישעיה
.11מספרקברל״ב,שורהב',הילדיםבחלקתתקווהפתחסגולה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.05127837-2ישעיהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפגיםמשרד
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רחמניויהודיתעזיזבןפרטי(שם)ללאהנדון:
259/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מפרסארצההמשפחהעלתההתינוק,אםרחמני,יהודיתהגב'שלעדותהפיעל
מונד.תלב'עובדבנוהלהתגוררועברה1951בשנת

האםסבא.בכפרהחוליםבביתבןהמשפחהאםילדה1954באוקטובר14ב-
ולאלשקילההבןנלקחהחמישיוביוםימיםארבעהבמשךהבןאתהיניקה
תקווה.פתחבילינסוןהחוליםלביתהועברהבןכינאמרלאםחזרה.הוחזר

לונאמרשםאךהבןגורלעללבררבכדיבילינסוןהחוליםלביתנסעהאב נפטר.הואכי

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

ובהפטירהתעודתהפניםמשרדידיעללהנמסרולבקשתה,המשפחהלטענת
בחיים.עודנובנםכיחשדםאתהמעוררדברכנקבהבנםמופיע
תעודתלידיהלהמציאבבקשההבריאותלמשרדהמשפחהידיעלשנערכהפנייה
רעליהודיתרחמניבשםיולדתשםעלרישוםמצוילאכללכינענתהלידה,

אינהכללשכזאתלידהאםמסמכים,לההומצאומהסמךעלהמשפחהתוההכן
הבריאות.במשרדרשומה

החקירה:ממצאי

כיעולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.1
בבית17/11/54ביוםנפטרהמונדמתלעזיז"בן)תינוקת("רחמני
רישוםבעמודת"11/54"התאריךצויןכןתקווה.פתחבילינסוןהחולים
הגיל.
חיוניות.חוסרהמוות:סיבת

פתחבילינסוןהחוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחהפרטיכלהוועדהבידי.2
שלבאבחנה17/11/54ביוםנפטר)האם(רחמניבןכיעולהממנותקווה,
".09:00"בשעה18/11/54ביוםונותחריאותדלקת

ובריאות.בלבפגמיםהפתולגים:הממצאיםנמצאוהמוותשלאחרבנתיחה

ידיעלשנמסרתקווהפתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.3
,18/11/54ביוםלקבורההובארחמניבשם"נפל"כיעולהממנוהמשפחה,

בת".או-בןבספרנו.צויין"לאנרשם:כן
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הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטררחמניויהודיתעזיזשלבןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תקווהפתחבילינסוןהחוליםבבית17/11/54ביוםובריאותבלבמפגמים
תקווה.פתחסגולההעלמיןבבביתלקבורהוהובא

הקבורה.מקוםציוןללאנקברנפלבהיותו

-ומדוברהנתיחהבדו״חשנרשםכפיהתינוקשלמינולגביספקאין
זכר.ממיןבתינוק

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

■£״
שופטת)דימ'(קובל,דליה

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

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

.7593842/3רחמנייהודיתהאםשלת.ז.מספר
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זנדניוזהרהיחיאבתמריםהנדון:
260/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהזנדני,זהרההגב'שלעדותהפיעל
מחנההעיןראשהעוליםבמחנהושוכנה1949בנובמברמריםעםיחדמתימן
בי.

הילדהאתלמסורמההוריםוביקשההמשפחהלאוהלאישהבאהמכןלאחרחודש
לביתהאםהגיעהימיםכחודשבמשךהקשה.החורףמפאתהתינוקותלבית

חודשים.שמונהבתשהיתהמריםאתלהיניקהתינוקות

מבירורבמיטתה.מריםאתהאםמצאהלאהתינוקותלביתבהגיעההימיםבאחד
האםכשהגיעההדסה.החוליםלביתנשלחההבתכיהאפשרותעלתההאםשערכה
שערכובירורגםבמקום.אושפזהלאמעולםבתהכילהנאמרהחוליםלבית בגורלהעלהמההובררלאומאזחרסהעלהכץפרדסהחוליםבביתההורים

מרים.של

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

עלתהצאנדני"יחיאבת"מריםלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.2/11/49ביוםארצה

סנדאני"יוסף"יחיאלפיה,55238מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2
במחנהושוכנו2/11/49ביוםארצהעלובנותיהםושלושת"זהרה"ואשתו וכיבהגיעהשנהבתהיתהמדיםכיצויןכןבי.העיןראשהעולים
.16/3/50ביוםנפטרה

לתעודתהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
ואשתוסנדאני"יוסף"יחיאלפיו,1661מספרוכרטיס55238מספרעולה מריםכיצויןכן.2/11/49ביוםארצהעלובנותיהםושלושת"זהרה"
.16/3/50ביוםנפטרהוכיארצהבהגיעהשנהבתהיתה

ברק(,)בניכץפרדסהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.4 ביוםאושפזהב',העיןראשהתינוקותמביתמרים"יוסףיחיה"בתלפיו
ביום.בוונפטרהחודשיםארבעהבתבהיותה11/3/50

המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

יוסףיחיאשל"בתלפיוהבריאות,משרדפטירות.שלפנקסאיתרההוועדה.5
בניהממשלתיהחוליםבבית14/3/50ביוםנפטרה.בי,העיןמראשומרים"

ימים".4"בתבהיותהכץ,פרדסברק
המוח.קרוםדלקתהמוות:סיבת

רישוםובוב'העיןראשמחנהשלפטירותרישוםיומןהוועדהבידי.6
זנדאני"וזהרהיוסףיחיא"מריםלפיו,1661מספרלכרטיסהמתייחס
"בתבהיותה15/3/50ביוםנפטרה

1."
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המתייחסרישוםובוהסוכנותשלפטירותרישוםיומןאיתרההוועדה.7
ראשממחנהזנדאני"יוסףיחיאבת"מריםלפיו,1661מספרלכרטיס
בתבהיותהכץ,פרדסהחוליםבבית15/3/50ביוםנפטרהב'העין

ח'.ארבעה

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהזנדניוזהרהיחיאבתמריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וחציכארבעהוזאתשנהכבתבהיותהכץ,פרדסהחוליםבבית11/3/50
ארצה.המשפחהעלייתלאחרחודשים

אותר.לאקבורתהמקום

ברק(,)בניכץפרדסהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןעלמסתמכתהוועדה
מרים.שלפטירתהמועדלגביכקובע

לוועדהשאיןבטעותמקורוהבריאותמשרדשלהפטירותבפנקסגילהרישום
לגביה.הסבר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.04146162זנדנימריםשלזהותתעודת-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

490



מגנאגייואמיליהזרחיהבתתקוההנדון:
261/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותחדד,ברקוסהגבישלעדותהפיעל
אורהעוליםלמחנהעברהומשםהעלייהלשערהובאה,1950בשנתמטריפולי
יהודה.

תקוההתייבשההלידהלאחרקצרזמןתקוה.נולדההמשפחהעלייתלאחרכשנה
בהגיעםאביב.תלהדסההחוליםלביתהופנתהומשםחוליםלקופתונלקחה
לבקרהההוריםכשהגיעומכןלאחריומייםאינפוזיה.לתקוהניתנהלמקום
נפטרה.תקוהכילהםנמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

תקוה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלה1968/9בשנת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בתתקוהלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
בבית16/11/51ביוםנולדהסקיהכפרממעברתמגנגיואמיליהזרחיה
)דגיאני(.יפווילדיםליולדותהחולים

נולדהמגנאגיזרחיהתקוהכיעולהממנהפטירה,הודעתאיתרההוועדה.2
כןסקיה.בכפרוהתגוררהביפודגיאניהחוליםבבית16/11/51ביום ונפטרהאביבתלהדסההחוליםלביתגסיסה"במצב"הובאההיאכיצוין
.30/11/51ביום

הפטירה.הודעתפרטינכונותאתידובחתימתאישרהאב

הוועדה:מסקנות

נפטרהמגנאגייואימליהזרחיהבתתילוהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מדלקתשבועייםכבתבהיותהאביבתלהדסההחוליםבבית30/11/51ביום

מעיים.
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.051000511התינוקתשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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תפיליןוגנגןאברהםבתתמרהנדון:
262/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיתפילין,ניסיםמרשלעדותופיעל
שאן.ביתבמעברתושוכנה1951בשנתמאירן

בתבהיותהבעפולה.החוליםבביתתמראתהמשפחהאםילדה1953בשנת
ואחותהאביהידיעלוהובאהגופהחלקיבכלמפריחהתמרסבלהשנתיים
רמב״ם.החוליםלבית

מברקהמשפחהקיבלההיוםלמחרתטיפול.לקבלתהחוליםבביתהושארהתמר
קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםפטירתה.עלהודעהובו

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

נוספתמשפחההיתהלאכיהתבררהאםעםהוועדהחוקרישערכובשיחה
י.'תפיליןמשפחהשםהנושאתשאןביתבמעברת
החקירה:ממצאי

אברהםבת"שרהכיעולהממנותושבים,מרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1 בחשוןכיביוםנולדהשאן()ביתהנציבעיןממעבדתתפילין"וגנגן ביוםנפטרההיאכיצויןכןבעפולה.החוליםבבית29/10/53תשי״ד,
29/5/56.

כיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.2
כ'ביוםנולדההנציבעיןממעברתתפילין"וגנגןאברהםבת"שרה
עפולה.החוליםבבית,29/10/53תשי״ד,בחשון

לפיבעפולה,העמקהחוליםביתשלחולהגיליונותשניאיתרההוועדה.3 ביוםאושפזהשאן,מביתתפיליןאברהםבתתמרהראשוןהגיליון
קוועליושרההשםרשוםהיהתמרלשםמתחת25/7/54ליוםעד11/7/54 השם.מחיקתשמשמעותואלכסוני

חששהועלהכןגילה,לפיקטנה"התינוקתכי:צויןהראשוןבגיליון דאון".מתסמונתסובלתהילדהכי
בשניתאושפזהשאן,מביתתפיליןתמרכיעולההשניהמחלהמגיליון
היהכיצויןכןתזונה.תתבגין,3/12/54ליוםעד9/11/54ביום
העצמות.בהתפתחותפיגור

המאושרתרמב״םהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.4
בת"שרהכיעולהממנהתפילין","אברהםהמשפחהאבשלידובחתימת
ביוםונפטרה1953בשנתנולדהצריפיםשאןמביתתפילין",אברהם

רמב״ם.חיפההחוליםבבית29/5/56

דאון.ותסמונתבריאותזיהוםהמוות:סיבת
כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלגופהנתיחתיומןאיתרההועדה.5

".2/6"ביוםנותחהוגופתהשניםשלושבתבהיותהנפטרהשרה""אברהם
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהתפיליןוגנגןאברהםבתתמרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
דאון,ותסמונתבריאותמזיהוםכתוצאהרמב״םהחוליםבבית29/5/56
וחצי.שנתייםכבתבהיותה

אותר.לאתמרשלקבורתהמקום

עלבזיהויהספקאיןכ״שרה"מהרישומיםבחלקמופיעתמרשלששמהלמרות
מקורההשםברישוםהטעותכילהניחסבירהרפואי.בגיליוןהשםרישוםסמך

שרה.הואתמרשלאחותהששםבעובדה

המקוריתהפטירההודעתעלהאבשלחתימתואתתומכתכעובדהלהזכירראוי
תמר.שםעלבמקוםשרהשםעלהחוליםביתשל

כתמר.הנפטרתזהותעלמצביעיםהנתוניםיתרכל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.051993467תפילין)שרה(תמרשלת.ז.מספר
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)סעיד(עדןומזלסלימןבןבנימיןהנדון: 263/95מספרתיק

התלונה:פרטי

האםעלתההתינוק,אם)סעיד(,עדןמזלהגב'שהגישהבכתבעדותפיעל
במחנהושוכנה,1949בשנתבנימיןביניהםילדיהארבעתעםמתימןארצה

עתלית.

נלקחלמחנהבואםעםארצה.סעידסלימןהאבהגיעמכןלאחרימיםכחודש לאחרימיםכחודשיום.מדיאמואותוהיניקהשםהתינוקותלביתבנימין
שהיהבנימיןכילהםואמרהמשפחהלביתהתינוקותמביתרופאהגיעמכן
נפטר.חודשיםעשרהכבן

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

האם:לפיוהעלייה,משרדידיעלשנוהללארץכניסהיומןאיתרההועדה.1 בנימיןכיצויןכן.3/3/49ביוםארצהעלוילדיהוארבעתמזל""סעיד
"בןהיה

1
ארצה.בהגיעו"

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.2 .21/3/49ביוםמתימןארצהעלהעדןסעיד)שלמה(סלימןהאבכי

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.3 סובל"כשהואילדיםלמחלקתהתקבלעתליתהעוליםמביתסלומן""בנימין בהיותו20/3/49ביוםאושפזבנימיןיום".12מזהוהקאותמשלשולים
.21/4/49ביוםונפטרחודשיםשלושהבן

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4 בןבהיותו,21/4/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתסלומון""בנימין
חודשים.ארבעה

והתייבשות.מעייםדלקתדיסטרופיההמוות:סיבת

(,351/49)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5 ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתסולמון""בנימיןכיעולהממנו
חודשים.שלושהבןבהיותוחיפה,הממשלתיהחוליםבבית21/4/49

מעיים.ודלקתהתייבשותהמוות:סיבת

ממנו)חיפה(,דודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
,21/4/49תשייט,בניסןכ״בביוםנפטרסולומון""בנימיןכיעולה ,24/4/49תשייט,בניסןכ״הביוםונקברחודשים,שלושהבןבהיותו

.351/49מספרממשלתיקבורהרישיוןצויןכןהתינוקות.בחלקת
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הוועדה:מסקנות

נפטר)סעיד(עדןומזלסלימןבןבנימיןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וזאתחודשים,ארבעהכבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית21/4/49ביום
לארץ.עלייתולאחרשבועותכשישה

בחלקתשבחיפהדודמחנההעלמיןבבית24/4/49ביוםלקבורההובאבנימין
התינוקות.

יצויןלמחנההכניסהביומןשנרשםכפיבנימיןשלבגילוהשיבושאףעל
שנה.גילעדהיאהכוונהכאשר1בספרהצויןשנהלגילמתחתילדשכל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

בנימין.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין
.000727081עדןסלימןהאבשלת.ז.מספר

.00072709-9עדןמזלהאםשלת.ז.מספר

הרישום
העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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בללתיומריםיששכרבתפרטי(שם)ללאהנדון:
264/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםבלילתי,מריםגבישלעדותהפיעל
העמק.במגדלושוכנה1950פברוארבחודשממרוקו

לאחרהעמק.שבמגדלבביתהבתהאםילדה1950דצמבראוקטוברהחודשיםבין
מכןלאחרימיםשלושהבעפולה.העמקהחוליםלביתובתההאםנלקחוהלידה בתה.אתלראותלהאפשרוולאהחלבלייבושכדוריםלאםניתנו

וביתנפטרהוכיעיוורוןעםנולדהבתהכילהנאמרושםלמשרדניגשההאם
הקבורה.לסידוריכברידאגהחולים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ומריםיששכרשלבתםלפיוהפנים,משרדשללידהרישוםאיתרההוועדה
7/8/55תשט״ובאבי״טביוםנולדההעמקממגדל343470ת.ז.מספרבלילתי
.9/8/55ביוםהעמקמגדלהחוליםבביתונפטרה

חנק.המוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מחנקנפטרהבללתיומריםיששכרשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן יומיים.בתבהיותההעמק,מגדלהחוליםבבית9/8/55ביום
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.53434700התינוקתשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דללוהלהנעיםבןחייםהנדון:
265/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בסוףמעירקארצההמשפחהעלתההתינוק,אםדלל,הלהגבישלעדותהפיעל
)סקיה(.יהודהאורבמעברתשוכנההמשפחה.1951שנת
שלושהבןבהיותודגיאני.החוליםבביתתאומיםהאםילדה17/7/54ביום

החוליםלביתונלקחוהקאותמשילשוליםהתאומים()אחדחייםסבלחודשים
תל

השומר.

כיווןהיוםלמחרתשיחזורלואמרורופאלבקרוהאבהלךמכןלאחרמהזמן
מצאהלאהחוליםלביתהאםכשהגיעהמכןלאחריומייםחיים.ישוחררשאז
נפטר.חייםכיהרופאלהמסרבירורולאחרחייםאת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

חייםלפיוהשומר,תלהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1
.6/10/54ביוםנפטרדללנעיםבן

כיעולהממנההשומר,תלהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.2
285מספרצריףב',סקיהממעבדתדללנעיםבןחיים

נפטריביום
חודשיים.בןבהיותוהשומר,תלהחוליםבבית6:00בשעה6/10/54

עולהממנו(,2686)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 בבית6/10/54ביוםנפטר285צריףבי,סקיהממעברתדללחייםכי
חודשיים.בןבהיותוהשומר,תלהחולים
מעיים.דלקתהמוות:סיבת

צריףב',סקיהממעברתדללחייםלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.4
אביב.בתללקבורהוהובאחודשייםבןבהיותונפטר285

בן"חייםלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.5 תלהחוליםבביתנפטר285צריףב',סקיהממעברתדלל"וחילהנעים
תשט״ובתשריי״דביוםלקבורהוהובאחודשייםבןבהיותוהשומר

קבר,4שורהבי,אזור,5בגוששאולקרייתהעלמיןבבית11/10/54
.25מספר

שילםביסקיהמעברתועדוכימשפחה""בליהטופס:גביעלצויןכן
הקבורה.עבור
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הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרדללוהלהנעיםבןחייםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים.כבןבהיותוהשומר,תלהחוליםבבית6/10/54ביוםמעיים

אזור,5בגוששאולקרייתהעלמיןבבית11/10/54ביוםלקבורההובאחיים
.25מספרקבר,4שורהב',

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.052758661דללחייםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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בשארוזהרהשלוםבחפרטי(שם)ללאהנדון:
266/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ילדההיאהתאומים,אםבשארי,זהרהגבישמסרהבכתבעדותפיעל
יומיים־שלושהביפו.דגיאניהחוליםבבית14/5/55ביוםובתבן-תאומים

לאאךאליהבתהגםהובאהלאמדועשאלההאםבנה.אליההובאלידתםלאחר
נפטרהבתהכילהנאמרמכןלאחרמספרודקותברורהתשובהכלקיבלה
לקבורה.והובאה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בושרישל"בתםלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
כיצויןכן.14/5/55תשט״ובאיירכ״בביוםנולדהוזהרה"שלום

.68שיכוןהעין,בראשהתגוררהמשפחתה

"תינוקתכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
,68מספרשיכוןהעין,ראשממעברתבושרי"שלוםשל

14/5/55ילדית
ביפו.צהלוןהחוליםבבית15/5/55ביוםנפטרה
בריאות.פגםהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהבשאריוזהרהשלוםשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
אחד.ירםבתביפו,צהלוןהחוליםבבית15/5/55ביוםבריאותמפגם

קבורתה.מקוםציוןללאנקברהנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהועדה

הב
אלוף)מיל'(מימון,
ועדהחבר

דודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
אחיהבשאריוזהרהשלוםשלבנםשלת.ז.-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.5367288התינוקתשלהתאום
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צבריררזאליחיאבתזהרההנדון:
268/95מספרתיק

התלונה:פרטי

האשדממחנהזהרהנעלמההתינוקת,אחיצברי,אברהםמרשלעדותופיעל
ואיבודמשילשוליםוחציהשנתייםבתזהרהסבלהלמחנה,הגיעםעםשבעדן.
שלומצבהיוםמידילבקרהבאההאםשבמחנה.החוליםלביתונלקחהנוזלים
והשתפר.הלךזהרה

ברגעארצהתישלחזהרהכילהםונאמרארצההמשפחהעלתהמספר,ימיםלאחר
עקבותיה.נעלמומאזאןשתבריא,

זהרה.לגביממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

נפטרההשלושבתיחיא""זהרהלפיההגיוינט,שלרשימהאיתרההוועדה
תש"י.תשריחודשבמהלךהאשדבמחנה

הוועדה:מסקנות

צברי,ודזאליחיאבתזהרהכיסבירותשלבמידהעולהלעילהמידעמן
,1949ספטמבר-אוקטוברתש"יתשריחודשבמהלךהאשדבמחנהנפטרה

בהיותה
שנים.שלושבת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון־הפניםמשרד
צברי.זהרהשלת.ז.מספרהוועדהבידיאין

.4151034צברייחיאהאבשלת.ז.מספר

.4151035צברירזאלהאםשלת.ז.מספר
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עומסיושודיהצאלחבןציוןהנדון:
269/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיעומסי,צדוקמרשלעדותופיעל
שמר.בעיןושוכנה1949בשנת

המחנה.באוהלציוןאתהאםילדהארצההמשפחהעלייתלאחרימיםכחודש
לאחרקצרזמןוהוחזרוחנהפרדסהחוליםלביתבאמבולנסנלקחווציוןהאם
שמר.לעיןמכן

אכןציוןהתינוקות.בביתלטיפולציוןאתלמסורהאםהתבקשהשמרבעין
הואכילונמסרשלמחרתביוםלבקרוהאבוכשבאהתינוקותלביתהועבר
נפטר.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

סעיד"צאלחלפיההמשפחה,שמסרה52028מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
כיצויןכן.20/10/49ביוםארצהעלוילדיהםושניעמוס"ושודיה
שמר.לעיןהועברההמשפחה

)השר״ל(לעולהרפואיהשרותשניהללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.2
שידאשתיחיהבת"שודיהכיעולהממנוהבריאות,למשרדהמופנה
ברנדייס.ליולדותהחוליםבבית19/11/49ביוםילדהאניזי"

לתעודתהמתיחסרישוםובושמרעיןמחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.3
עומסי"ושודיהסעידצלחבן"סעידכיעולהממנו,52028מספרעולה
שמר.בעיןלקבורהוהובאימיםשבעהבןבהיותו27/11/49ביוםנפטר

למחנה.המשפחההגעתכתאריך20/10/49תאריךנרשםהקבורהביומן

הוועדה:מסקנות

ביוםנולדעומסיושודיהצלאחבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותושמרבעין27/11/49ביוםונפטרברנדסהחוליםבבית19/11/49

ארצה.המשפחהעלייתלאחרכחודשוזאתימים,שבעה

קבר.חלקתציוןללאשמרעיןהעלמיןבביתלקבורהציוןהובאנפלבהיותו

שניהללתשלוםבחשבוןמופיעשהואכפיהמשפחהאםשלבשמההשיבושלמרות
ניתןהעולהתעודתמספרעםשבהצלבההרילעולהרפואישירות)השר״ל(
בציון.מדובראכןכילקבוע

התינוקעומסי,ושודיהסעידצלחבןכסעידהקבורהביומןלרישומואשר
הסב.בשםזהבמקרהנרשם
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
ציון.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4-107470עומסיצאלחהאבשלת.ז.

.4-107471עומסישודיההאםשלת.ז.
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דודוחממהדודבןיחיאהנדון:
270/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק!,אבידוד,סולימןדודמרשלעדותופיעל
חודשים.שלושהכבןשהיהיחיאעםיחד1950שנתבמהלךמתימן

בניאוחדוהעלייהיוםלמחרתורקהמשפחה,הופרדהארצהעלייתםעם
יחיאכילונאמרלמחנההאבבהגיעליד(.)ביתפרדסיהבמחנההמשפחה
התינוקות.בבית

התינוקותלביתבהגיעההרביעיביוםלהיניקו.האםהלכהימיםשלושהבמשך
ההוריםכשחזרובבוקרלמחרתהחולים.לביתונשלחחולהיחיאכילהנמסר
נוסף.מידעכלקיבלוולאנפטר,יחיאכילהםנמסרהתינוקותלבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

יחיאלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלהמספרשניםלפני
.1964בדצמברנפטר

יחיא.לגבימסמכיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

דודלפיוהמשפחה,שמסרה(6366)מספרעולהתעודתהוועדתבידי.1 צויןכן.12/2/50ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתדודוחממהסולימן
לידביתלמחנהנשלחההמשפחהארצה.בהגיעוחודשייםבןהיהיחיאכי
זי.

ארצהעלהדוד"דודבן"יחיאלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.12/2/50ביוםמשפחתועם

ביתהחוליםמבית1950פברוארמחודשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
החולים.בביתיומייםבמשךאושפזשלמה""יחיהכיעולהממנוליד,

"שלמהלפיונתניה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
,22/2/50תש״י,באדרה'ביוםנפטרלידביתז'העוליםממחנהיחיה" וחציארבעבןבהיותוליד,ביתותינוקותלילדיםהחוליםבבית

חודשים.

רעלת.המוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מרעלתנפטרדודוחממהדודבןיחיאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבןבהיותוליד,ביתותינוקותלילדיםהחוליםבבית22/2/50ביום

לארץ.המשפחהעלייתלאחרימיםעשרהוזאתחודשיים,

אותר.לאקבורתומקום

יחיא.שלפטירתומועדלגביהקובעכמסמךהפטירותפנקסאתרואההוועדה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.4201422יחיאשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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קהלני)חממה(ויונהסעהיהבןשלוםהנדון:
271/95מספרתיק

התלונה:פרטי

היולדותבביתשלוםנולדהתינוק,שלאמוקהלנייונהשלעדותהפיעל
בחדרה.

המשפחה.מגורימקוםשמרשבעיןהתינוקותלביתשלוםהועברהלידהלאחר
בביתביוםפעמיםשלושאמואותוהניקהחודשיםחמישהעדארבעהבמשך

התינוקות.

נפטרשלוםשבנהלהנאמרהתינוקותבביתלבקרוהגיעהכאשראחרבוקר
בריא.שהיהראתהקודםשערבלמרותונקבר,

הקבר.חלקתאתולאגופתואתראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהדומהעדות

החקירה:ממצאי

וחממהיוסףסעידלפיה(,51491)מסימקוריתעולהתעודתהוועדהבידי.1 .17/10/49ביוםארצהעלוקהלני

.5/3/50ביוםנולדשלוםכיצויןבנוסף

נרשםהוועדה,בידיהנמצאא'שמרעיןמחנהשלפטירה/קבורהביומן.2
עולהתעודתמסי)צויןקהלנייוסףמעידכןכישעיהוהתינוקשלשמו

51491.)
שמרעיןבמחנה8/4/50ביוםונקברנפטרשלוםכיביומןכתובבנוסף הקבורה".לפניו״נימולחודש,בןבהיותו

הוועדה:מסקנות

ויונהסעדיהבןשלוםהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
חודש.בןבהיותו,8/4/50ביוםנפטרקהלני)חממה(

שמר.בעין)כרכור(הסוכנותשלהעלמיןבביתיוםבאותונקברשלום

ביומןלישעיהומשלוםהתינוקשלהפרטיבשמוההתאמהאיאףעל
פיעלוזאתודאי,הואהזיהוישמרעיןמחנהשלהפטירה/קבורה

העולהבתעודתהמופיעלמספרהזהה51491הסידוריהמספרעםהצלבה שלום.שלהמקורית

יוםעדדהיינומותו,לאחרשנימולמכךנובעבשםההתאמהלאינוספתסיבה
שם.לוניתןטרםמותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.0-0567449-4שלוםשלת.ז.מספר-

קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
חברתהוועדהו"רי

הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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גמליאלוסעדהסעידסלםבן)סלם(שלוםהנדון:
273/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שלאמוהשניים(,מנישואיהמשפחתה)שםיתוםסעדהגבישלעדותהפיעל הואמהםשאחדתאומיםעם1949בשנתמתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,
שמר.עיןבמחנההתגוררההמשפחה)סלם(.שלום

לביתשנתייםבנישהיוהתאומיםנלקחולמחנההגיעםלאחרקצרזמן
ראתהבהגיעההימיםבאחדאמם.אותםהיניקהכשבועייםובמשךהתינוקות

להנמסרשערכהבירורלאחרבמקום.)סלם(שלוםאתמצאהלאאךשלמה,את להיכנס,הורשתהלאאךלעתליתנסעההאםלעתלית.נלקח)סלם(שלוםכי שמרעיןלמחנהשובהעםשמר.עיןמחנהממנהלאישורלההיהשלאכיוון
נפטר.)סלם(שלוםכילהנאמר

)סלם(.שלוםשלקברחלקתאוגופהראולאההורים

סעידסלםבעלהשלת.ז.מספרכילוועדה,ששלחהבמכתבהאםציינהכן
.4162465הינוגמיל

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

בהלול-מינקובסקי,ועדתחוקריבפני1/3/67ביוםהאבשמסרבכתבבעדות
סלםכילהוריםנאמרהחולים,בביתהתאומיםשהייתלאחרשבועכי•עולה
סלםכילהםאמרהההורים,אתשפגשהאחותחודשים,חמישהכעבורנפטר.

החוליםלביתנסעוההוריםבעתלית.החוליםבביתנמצאהואוכינפטרלא
הורשולאהםאךג'מיל,סלםבשםילדאצלםמאושפזכילהםנאמרושם למקום.להיכנס

בהלול-מינקובסקי,ועדתחוקריבפני6/8/67ביוםהאבשמסרנוספתבעדות
זותקופהובתוםהתינוקותבביתחודשיםכשישהשהוהתאומיםכיעולה
נפטרסלםכילאבנמסרמכן,לאחרמהזמןחולים.שניהםכילהוריםנאמר
שמר.בעיןלקבורההובאוכבר

החקירה:ממצאי

גמיל"סעיד"סליםהאב:לפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.11/11/49ביוםארצהעלה,162465מספרזהותתעודתהנושא

סלםבןשלמה)סולימן(מהתאומים:אחדכיעולהשני,רישוםמשאלון
.1947בשנתנולד,162471מספרזהותתעודתנושאגמליאל)נגר(וסעדה

.162465האבשלזהותתעודתמספרשאלוןבאותוצויןכן

זהותתעודתנושאנגר"סלם"סלםהתאוםכיעולהשלישירישוםמשאלון
.1947בשנתנולד162470מספר

.162465האבשלזהותתעודתמספרשאלוןבאותוצויןכן
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ובולארץהמשפחהכניסתרישוםאתקרוביםלחיפושבמדוראיתרההוועדה.2
גמיל"מעיד"סאלםלפיו,55966מספרעולהלתעודתהמתייחסרישום
כיצויןכן.11/11/49ביוםארצהעלוילדיהם,וחמשת"סעדה"ואשתו
ארצה.בבואםשנתייםבניהיווסלימןסאלם

ובו24/11/49מיוםשמרשבעיןהילדיםמביתהפניהמכתבהוועדהבידי.3
אחסלם"בן"לסלימןלפיו,55966מספרעולהלתעודתהמתייחסרישום
הראשונים.בימיםשנפטרשנתייםבןתאום

בריאות.מתפתחלתהליךחשדעםחזקהואטרופיהדיסטרופיההמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

לקראתנפטרגמליאלוסעדהסלםבןשלוםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לארץ.עלייתולמועדבסמוךשמר,עיןבמחנה1949נובמברחודשסוף

אותר.לאקבורתו.מקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

שלום.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישום
.04162465-1סלםהאבשלת.ז.מספר

.04162466סעדההאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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קרניוהדסהסעדיהבנישלישיה(מתוך)שנייםומריםחייםהנדון:
274/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בהיותה1951בשנתכיעולההתינוקות,אםקרני,הדסההגב'שלמעדותה
בשלהמשפחה.בביתתמרהבתאתילדהלהיריונה,השביעיהחודשבסוף

חייםנולדושםסבא,כפרהיולדותלביתהאםהועברהבלידה,סיבוכים
הועברוושלושתםהתינוקותאתלהיניקהאםהתקשתההלידה,לאחרומרים.
אביב.תלהדסההחוליםלבית

חוליםהםכילהםנאמראךשבוע,מדיהתינוקותאתלבקרהגיעוההורים
כילהורים,נמסרהביקוריםבאחדלחלון.מבעדרקלראותםנאלצוכןועל
בחיים.נותרהתמרשני.ביוםומריםשבתביוםנפטרחיים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

האםיציאתשעםהאבמפילהידועכי.האםלעדותמוסיפהדרחימריםהאחות
חייםשלשמםעללידהתעודותלידיההמשפחהקיבלהסבאכפרהיולדותמבית

גביעלכיהאבהבחיןנפטרו,ילדיהםכילהוריםשנאמרלאחרשנהומרים.
כיהמשפחה,לטענתמעידהזועובדה"נפטר".ידבכתבנרשםהלידהתעודות
המשפחהצירפההלידהתעודותאתומתוכננת.שקריתהיאהפטירותעלההודעה
לוועדה.לפנייתה
חיים:לגבי-החקירהממצאי

כיעולהממנוסבא,כפרהיולדותלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.1
לפימרים,.30/6/51ביוםילדיםשלושהילדהסעדיה,אשתהדסה""קרלי
והלידהגרם1,400במשקלאחריהנולדחייםראשונה,נולדהזה,גיליון

תמר.שלתההיהשלישית

שהלידותהריבבית,התקיימההראשונהשהלידהבעודכיצוין,כן
רפואית.התערבותהצריכווהשלישיתהשנייה

תללויצ״והמופנהלמוסד"תינוקלהכנסת"בקשהטופסאיתרההוועדה.2
שיכוןסבאמכפרהדסה"קרליהאםשל"השלישיהכיעולהממנואביב,
.30/6/51ביוםנולדה,9מספרמזרחי

חיים.חולשתבשללמוסדהוכנסחייםכיבבקשהצוין

חייםכיעולהממנואביב,תלויצ״וממוסדאשפוזטופסאיתרההוועדה.3
ביוםנולד,9מספרמזרחי,שיכוןסבאמכפרוהדסהסעדיהשלכנםקרני

ביוםהדסהחוליםלביתוהועבר6/7/51ביוםלמוסדהתקבל,30/6/51
25/8/51.

".25/8/51ב-"נפטרצויןהטופסבראש

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.4
ונפטר"25/8"ביוםהחוליםלביתהתקבלזכרממין"2"קרניכיעולה
ביום.בו

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלפטירהרישוםכרטיסאיתרההוועדה.5
נפטרחודשיים,בןמשלישייה,חלקשהינו"2תינוק"הדניכיעולה

פג(.)לידתבשלותוחוסרריאותמדלקתכתוצאה
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עולהממנוהבריאות,משרדשל14296מסיקבורהרישיוןאיתרההוועדה.6 ריאותמדלקתכתוצאהנפטרהמזרח,שיכוןסבאמכפרקרני""תינוקכי
חודשיים.בןבהיותופג(,)לידתבשלותוחוסר

"תאומיכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.7
שיכוןסבאבכפרהתגוררהומשפחתםאביבבתלשנולדוקרני"ורבקהיצחק

הדסה.חוליםבביתנפטרוהמזרח,

ורבקה"יצחקכיעולהממנוקדישא,חברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.8. אבמנחםכ״חביוםלקבורהוהובאוחודשייםבניבהיותםנפטרוקרני"
ב',חלקה,4גושד',אזורשאולקרייתהעלמיןבבית30/8/51תשי״א
.2שורה

חיים:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרקרני,והדסהסעדיהבןחייםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
אביב,תלהדסההחוליםבבית25/8/51ביוםפגיםשלריאותמדלקתכתוצאה
חודשיים.בןבהיותו
,1ב'בחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית30/8/51ביוםלקבורההובאחיים
.2שורהדי,אזור,4גוש

הקבורהוביומןהקבורהבאישורחייםשלהפרטישמושלמוטעהרישוםלמרות
בזיהויו.ספקלוועדהאיןהמפורטהתיעודסמךשעלהריקדישא,חברהשל

כברהתינוקותכאשר12/7/51ביוםנעשההלידהעלהחוליםביתשלהדיווח
הטופסגביעלנרשםיותרמאוחרבמועדויצ״ו.למוסדהחוליםמביתהועברו
'נפטר'.
מרים:לגביהחהירהממצאי

כיעולהממנוסבא,כפרהיולדותלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.1 לפי.30/6/51ביוםילדיםשלושהילדהסעדיה,אשתהדסה""קרלי השלישיתוהלידהאחריהנולדחייםראשונה,מריםנולדהזה,גיליון
תמר.שלתההי

הלידותהצריכובבית,התקיימההראשונהשהלידהבעודכיצוין,כן
רפואית.התערבותוהשלישיתהשנייה

תללויצ״והמופנהלמוסד"תינוקלהכנסת"בקשהטופסאיתרההוועדה.2 שיכוןסבאמכפרהדסה"קרלהאםשל"השלישיהכיעולהממנואביב,
.30/6/51ביוםנולדה,9מספרמזרחי

חיים.חולשתבשללמוסדהוכנסהמריםכיבבקשהצוין

כיעולהממנואביב,תלויצ״וממוסדאשפוזטופסאיתרההוועדה.3
,9מספרמזרחישיכוןסבאמכפרוהרסהסעדיהשלבתםקרנימרים 6/7/51ביוםאביבתלויצ״ולמוסדהתקבלה,30/6/51ביוםנולדה

.19/7/51ביוםאביבתלהדסההחוליםלביתוהועברה

ויצ״ו,למוסדמריםשבה,20/7/51ביוםכיהאשפוזבטופסצויןכן
נרשםהטופסבראש.25/8/51ביוםהדסההחוליםלביתהועברהשובאך ".27/8/51ב-"נפטר
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ממנהאביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.4
החוליםלביתהתקבלהאביב,מתלימיםחודשבתמרים""קרניכיעולה
אחד.אשפוזיוםבתום,20/7/51ביוםושוחררה19/7/51ביום

אביב,תלהדסההחוליםביתשלנוסףחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.5
נקבה"ממיןאסתר)תינוק("קרנינרשםהחולהשםלרישוםהמיועדבמקום
.27/8/51ביוםונפטרה25/8/51ביוםהחוליםלביתסבא,'נכנסהמכפר

הפקיד.שמתחקוידיעלנמחק"אסתר"השםכייצוין

סבאמכפרקרנילסעדיהאביבתלויצ״ומהנהלתמברקאיתרההוועדה.6 להדסה".הועברהחולה"מריםנכתבבו,9מספרמזרחישיכון

מזרחישיכוןסבאכפרקרנילסעדיההממועןנוסףמברקאיתרההוועדה.7
בהדסה".נמצאיםמאודחולים"ילדיםנכתבבו,9מספר

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלפטירהרישוםכרטיסאיתרההוועדה.8
לביתהתקבלהנקבה,ממיןמשלישייהחלקשהינה"3"קרניכיעולה

כןחודשיים.בתבהיותה,27/8/51ביוםונפטרה25/8/51ביוםהחולים משלישייה.אחתהיתהכיצויין
פג(.)לידתבשלותוחוסרריאותדלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוהבריאות,משרדשל14297קבורהרישיוןאיתרההוועדה.9 וחוסרריאותמדלקתכתוצאהנפטרההמזרח,שיכוןסבאמכפר"3"קרני
חודשיים.בתבהיותהפג(,)לידתבשלות

"תאומיכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.10
שכוןסבאבכפרהתגוררהומשפחתםאביבבתלשנולדוקרני"ורבקהיצחק

בהדסה.נפטרוהמזרח,

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.11 ביוםלקבורהוהובאוחודשייםבניבהיותםנפטרוקרני"ורבקה"יצחק
שורה,1בחלקה,4בגושד',אזורשאולקרייתהעלמיןבבית30/8/51

2.

הוועדה:מסקנות

נפטרהקרני,והדסהסעדיהבתמריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית27/8/51ביוםפג()לידתבשלותוחוסרריאותמדלקתכתוצאה

חודשיים.בתבהיותהאביב,תלהדסה
ד',אזורשאולקרייתהעלמיןבבית30/8/51ביוםלקבורההובאהמרים
.2שורה,1בחלקה,4בגוש

חברהשלהקבורהבאישורמריםשלהפרטישמהשלהמוטעההרישוםלמרות
איןאחרים,נתוניםגםכמוומפורטמלאתיעודסמךשעלהריקדישא,
בזיהויה.ספקלוועדה
כברהתינוקותכאשר12/7/51ביוםנעשההלידהעלהחוליםביתשלהדיווח
הטופסגביעלנרשםיותרמאוחרבמועדויצ״ו.למוסדהחוליםמביתהועברו
'נפטר'.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.068984קרנימריםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.068983קרניחייםשלת.ז.מספר
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מועלם)חממה(ויונה)סולימן(שלמהבת)סינה(דינההנדון:
275/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאמהמועלם,)חממה(יונהגבישלעדותהפיעל
ירושלים.במבואותהתחתונהבליפתאושוכנהלארץ,1949שנתבסוףמתימן

ההוריםנתבקשושםחולים,בקופתלבדיקהדינהנלקחהחודשייםבתבהיותה
החוליםבביתדינהשהתהוחציחודשיםשלושהבמשךהחולים.לביתלהעבירה

עברהבינתייםהביתה.הוחזרהזותקופהבתוםיום.יוםלהיניקהבאהואמה
שמש.ביתלידישעיבמושבלהתגוררהמשפחה

המושבואחותברעחשהחודשים,ושלושהשנהבתהיתהדינהכאשר1953בשנת
שמש,ביתלידהדרך,באמצעאביה.בליוויהחוליםלביתדינהאתלקחה

מספרימיםהרפואי.לצוותמקוםלפנותמנתעלמהמכוניתלרדתהאבהתבקש
נפטרהדינהכילהםנמסרהחולים,לביתההוריםהתקשרוכאשרמכןלאחר
נקברה.וכבר

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

בתדינהכיעולהממנההפנים,משרדשללידהתעודתהוועדהבידי.1 .12/9/52תשי״בבאלולכ״בביוםנולדהמועלםוחממהסולימן

בתדינהלפיוירושלים,הבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2 .12/9/52ביוםנולדההתחתונהמליפתאוחממהסולימן

דינהכיעולהממנותושבים,מפקדספרמתוךגיליוןהוועדהאיתרהכן.3
.12/9/52ביוםבירושליםנולדהמועלםוחממהסולימןבת

שלמהבתדינהכיעולהממנהמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.4
חולים.ביקורהחוליםבבית19/11/53ביוםנפטרהמירושליםמועלם

דינהלפיוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
ביקורהחוליםבבית,19/11/53ביוםנפטרהירושליםמפרוזדורמועלם
חודשים.13בתבהיותהחולים,

ביוםנפטרהמועלםדינהכיעולהממנהפטירה,תעודתהוועדהבידי.6
חולים.ביקורהחוליםבבית,19/11/53

מיוםחוליםביקורהחוליםביתמאתלקבורההפניהאיתרההוועדה.7
ביוםשנפטרהמועלםדינהשלקבורתהאתלהסדירבקשהובה,23/11/53
מנתעללהוריםרבותפניותנעשוכינאמרזובהפניה.19/11/53
אתלערוךהבריאותמשרדהתירנענו,לאוהפניותומאחרבקבורהשיטפלו ההורים.בליהקבורהסידורי

נפטרהמועלםשלמהבתדינהכיעולהממנוקבורה,אישורהוועדהבידי.8
,23/11/53תשי״ד,בכסלוט״זביוםונקברהחודשים,15בתבהיותה
המנוחות.בהר,15/2מסיקברד',שורהג',חלקהאובגוש
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הוועדה:מסקנות

ויונה)סלימן(שלמהבתדינההתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהחולים,ביקורהחוליםבבית19/11/53ביוםנפטרהמועלם)חממה(

בקירוב.חודשים15בת
שורהג',חלקהאובגושהמנוחותבהר23/11/53ביוםלקבורההובאהדינה .15/2מסיקברדי,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

־£,
אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

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

העתק:
.5114907מועלםדינהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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נגיארויונהיחיאבת)גומש(קומאישהנדון:
275/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדה,אםמועלם,יונההגב'שלעדותהפיעל
ליד.ביתבמחנהושוכנההששבת)גומש(קומאשעםיחד1949בספטמבר

למרפאתונלקחהמשילשולים)גומש(קומאשסבלההעלייהלאחרמהזמן
למחרתולחזורללילה)גומש(קומאשאתלהשאירעליהכינאמרלאםהמחנה.
)גומש(קומאשאתלבקרלההותרלאלמרפאה,היוםלמחרתהאםמששבההיום.
לווילון.מבעדקולהאתששמעהלמרות
לביתנלקחה)גומש(קומאשכילהנאמרושםלמרפאההאםשבההיוםלמחרת
כילאםהתברר"חיט"בשםמתימןותיקעולהאצלשערכהמבירורחולים.
ביפו.דגיאניהחוליםבביתנמצאת)גומש(קומאש
אתלבקרדגיאניהחוליםלביתהלךקהלני,שמעוןמרהאם,שלאחיה נפטרה.כילונאמרושם)גומש(קומאשאחייניתו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

לפיוהיהודית,הסוכנותשלהסטטיסטיקהמחלקתשלרישוםהוועדהבידי.1
.3/9/49ביוםילדיהשניעםכאלמנההגיעהסלימאן"יוסף"חמאמההאם:

החוליםבביתנפטרהוכיבהגיעהשניםששבתהיתהקומאשכיצויןכן .15/11/49ביוםדגיאני

ליד"ביתז'מחנה"ילדיםמחברתמרישוםידבכתבהעתקהוועדהבידי.2
ביוםל״דדזאני"המחנהאתעזבהזכריה"בת"קומשכיעולהממנה

שנים.ששבתבהיותה",8/9"

המתייחסלידביתלילדיםהחוליםביתשלמעקבגיליוןהוועדהבידי.3
שנים.ששבתתימןילידתזכריה"בתל״קומש
חום...ימים8ילדים....6עודישזכריה"האבנרשם:זהבגיליון סרפנד".החוליםלבית...אבעבועותהרכבתאחרימאוד...ירודה

"סרפנדהחוליםלביתנשלחהקומשכיהמצורףהחוםבגיליוןצויןכן
)דדזאני(".

בן"קומשלפיואביב-יפותלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.4
בולקבורהוהובאהשניםחמשבגילתש״י,בתשריא'ביוםנפטרהזכריה" שאול.קרייתהעלמיןבביתביום
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הוועדה:מסכנות

נגיארויונהיחיאבת)קומש(קומאשכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנים.ששבתבהיותהדגיאני,החוליםבביתנפטרה

העלמיןבבית24/9/49תש״יבתשריביום'א'לקבורההובאה)גומש(קומאש
אביב.בתלשאולקריית

פטירתהמועדלגביכקובעקדישאחברהשלאישורעלמסמתכתהוועדה
קומאש.שלוקבורתה

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

העתק:
נגיאר.)קומש(גומששלת.זהוועדהבידיהרישום־איןהפניפ-לעדכוןמשרד
אדםאוהמבקשתלאתרבידנועלהלאזהבתיקשהושקעוהמאמציםכלאףעל
זיהוי.תעודתמספרילהשיגמנתעלמהמשפחהאחר

אלמנה.בהיותהאביהבשםהאםנרשמהלארץבואהעםכייצוין

תימן.עוליאצלמקביליםשמותהינםויחיאזכריההשמות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה
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שמחיוזהרהסלימןכןשאולהנדון:
276/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההמשפחהכיעולההתינוק,שלאחיושמחי,זכריהמרשמסרבכתבמעדות
במחנהושוכנהחודשיםעשרהבןשאולעםיחד1949שנתבמהלךמתימןארצה
העין.ראש
באהוהאםשבמחנההתינוקותלביתשאולהועברלמחנה,הכניסהלאחרמהזמן כילהנאמראךשאול,אתלהיניקהאםשבהבבוקרלמחרתבערב.להיניקו
כץ.פרדסהחוליםלביתהועברבנה

התקבללאכללבנהכילהנאמרשםאולםכץפרדסהחוליםלביתנסעההאם במקום.לטיפול

לאםכיעולהשאול,שלנוסףאחשמחי,אבישימרשמסרבכתבנוספתמעדות
ההוריםומשהגיעוצריפיןהחוליםלביתהעיןראשממחנההועברשבנהנמסר
מאמציאךחיפה,רמב״םהחוליםלביתהועברשאולכישםלהםנאמרלחפשו
בתוהו.עלושםלאתרוההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שלשמועל1993-המקומיותלרשויותבבחירותלבוחרהודעהקיבלההמשפחה
.08467995זהותמספרשאולשמחי

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1 בביתושוכן23/9/49ביוםמתימןארצהעלהשמחי"זהירהבן"שאול
לידתו.כשנת1949שנתצוינהכןאי.העיןראשהעולים

הרון"זהרהכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ארצהעלתה,618מספרוכרטיס53516עולהתעודתנושאתשמחי"סלם חודשים.שמונהבןשאולובהםילדיהחמשתעםיחד23/9/49ביום

"סלימןכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
עלה,2007מספרוכרטיס56395מספרעולהתעודתנושאשמחי"מנחם
.26/11/49ביוםארצה

העיןראשא'מחנהמהנהלת20/12/49מיוםהפנייהמכתבאיתרההוועדה.4
לטיפוללקבלבקשהובוהעין,ראשהדסהותינוקותלילדיםהחוליםלבית

618מספרכרטיסהנושא"15/11/49"ילידשמחין"סלמןבן"שאולאת
רעלת.שלבאבחנה

כיעולהממנוהעין,ראשהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.5 לאשפוזהתקבל,618מספרעולהכרטיסנושאשמחין"סלימןבן"שאול .27/12/49ביוםושוחרר20/12/49ביום

תינוקותל״ביתשוחררוכיוחציחודשבןהיהכינרשםזהבגיליון
אי".
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ממנוכץ(,)פרדסברקבניהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.6
ביתהעין,ראשהעוליםממחנהשמחין"סלומוןבן"שאולכיעולה

6/3/50ביוםהחוליםלביתהתקבל,618מספרכרטיסנושאא',התינוקות
ורבע.שנהבןבהיותו30/3/50ביוםהתינוקותלביתושוחרר

השמאליתהזרועשלשיתוקלוהיהקבלתו"בזמןזהבגיליוןנרשםכן
מצבוהוטב.הזרועשלהשיתוקביומיים.ירדהכתף...החוםשלבפרק
פטולוגית".ממצאבליהביתהחזרטוב,הכללי

בכלגםכמוהפניםמשרדברישומימקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.7
ממצאכללאתרהצליחולאאךלרשותם,העומדיםהשוניםהארכיונים

שמחי.וזהרהסלימןבןשאולשלגורלועללהצביעהיכול

הוועדה:מסקנות

סלימןבןשאולשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין
.6/3/50ביוםכץפרדסהחוליםמביתשוחררמאזשמחיןוזהרה

המסכםהדו"חפרסוםעםיינתןמפורטשהסברהריהפניםמשרדלרישומיבאשר
הוועדה.של

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.00846799-5שאולשימחישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סיאניודומיהיחיאבןאברהםהנדון:
277/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותונחרי,שושנהגבישלעדותהפיעל
התגוררההמשפחהשנים.ששבןכברשהיהאברהםעםיחד1949בשנתמתימן
ב'.שמרעיןבמחנה

כילמשפחהונמסרהמחנהלמרפאתשכןידיעלאברהםנלקחלמחנההגיעםעם
נפטר.אברהםכילהםנמסרימיםמספרלאחרקצר.זמןתוךאליהםיוחזר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

יוסףיחיאלפיה(,55802)מסיהמשפחהשמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
כיצויןכן.10/11/49ביוםארצהעלוילדיהםוחמשתסיאניורומיה
"20/11"ביוםנפטרוכיבהגיעושניםששבןהיהאברהם

נשלחההמשפחה.
ב'.שמרעיןהעוליםלבית

יוסףיחיאכיעולהממנוהיהודית,הסוכנותשלכרטיסאיתרההוועדה.2
.10/11/49ביוםארצהעלווילדיהםסיאניורומיה

לפיה,19/11/49מיוםלעולהרפואילטפולמהמחלקההפניההוועדהבידי.3
ששבןבהיותו10/11/49ביוםארצהעלהסיאנייוסףיחיאבןאברהם
מדיפטריה.סובלכשהואשנים

בחיפההממשלתיהחוליםמביתמקוריחולהגיליוןהוועדהבידי.4
ביוםאושפזב;שמרמעיןסיני"יוסףיחיהבן"אברהםלפיו)רמב״ם(,
יום.באותוונפטרשניםששבןבהיותו,19/11/49

דיפטריה.המוות:סיבת

בןאברהםלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 ששבןבהיותו,19/11/49ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתיוסףיחיה
שנים.

דיפטריה.המוות:סיבת

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
,20/11/49ביוםנפטרשמרעיןהעוליםמביתסיני"יוסףבן"אברהם שנים.ששבןבהיותו

ומלריה.דיפטריההמוות:סיבת

יוסףיחיהבןאברהםלפיודוד,מחנהשלקבורהיומןהוועדהבידי.7
והובאשנים,ששבןבהיותו,18/11/49תש״יבחשוןכ״וביוםנפטר

התינוקות.בחלקתלקבורה
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרסיאניוהומיהיחיאבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לאחרימיםעשרהוזאתשנים,ששבןבהיותורמב״ם,החוליםבבית19/11/49
לארץ.עלייתו

במקום.התינוקותבחלקתלקבורההובאאברהם

פטירתומועדלגביהקובעכמסמךהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהועדה
יסודו.בטעותהקבורהביומןהרשוםהפטירהתאריךולכן,אברהםשל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
אברהם.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04150189-1סיאנירומיהשלת.ז.מספר
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סעידונעמישמעוןבןמרדכיהנדון:
278/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםסעיד,נעמיגבישלעדותהפיעל
בביתלהתגוררעברהולבסוףשמשלביתעברהומשםלידבביתתחילהושוכנה
דגון.
האםנלקחוהלידהלאחר.1953שנתבמהלךבןהמשפחהבאוהלילדההאם
למחנה.ומרדכיהאםחזרומכןלאחרשבועהחולים.לביתמרדכיובנה

החוליםלביתאותולקחהוהאםמחוםמרדכיסבלחודשיםשמונהכבןבהיותו
.לחלוןמבעדמרדכיאתהאםראתההחוליםלביתבהגיעהלמחרת,צריפין.

לקבורה.והובאנפטרמרדכיכילהנמסרהחוליםלביתבבואהיומייםכעבור
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

לפיה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.1
.12/10/52ביוםונפטר5/2/52ביוםנולדדגוןמביתמרדכיסעיד

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

שמעוןבןמרדכילפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 החוליםבבית12/10/52תשי״גבתשריכ״גביוםנפטרדגוןמביתסעיד חודשים.שמונהבןבהיותוהרופא(,)אסףצריפין
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

סעידמורדכילפיוצריפין,החוליםביתשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
.12/10/52ביוםנותחהוגופתוחודשיםתשעהבןבהיותונפטר

דגוןמביתמרדכיסעידכיעולהממנוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.4
בןבהיותוהרופא()אסףצריפיןהחוליםבבית12/10/52ביוםנפטר
.לציוןראשוןהעלמיןבביתלקבורהוהובאחודשיםשמונה

הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרסעידונעמהשמעוןבןמרדכיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שמונהבןבהיותו)צריפין(הרופאאסףהחוליםבבית12/10/52ביוםריאות
חודשים.

לציון.ראשוןהעלמיןבביתלקבורההובאמרדכי
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.051094647מרדכישלזהותתעודת

קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב
חברתהוועדהיו״ר

העתק:
מספר־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מדחוםוחוסןמנצורסאלםבתזהרההנדון:
279/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתהזהרה,שלאחיינהאשוואל,בניהומרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהושוכנההשלושבתזהרהעםיחד1949בשנתמתימן
משפחהקרובידיעלוהועברהזהרהחלתההמשפחה,עלייתלאחרמהזמן

ומאזזהרהנלקחהלאןנאמרלאלהוריםרפואי.טיפוללקבלתהמחנהלאחות
אותה.ראוולאממנהשמעולאהם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

בפתחסגולההעלמיןלביתמגיעיםהםכיפור,ביוםשנהבכלהמשפחה,לטענת
קברלעיניהםהתגלההאחרונות,הפעמיםבאחתהסב,שללקברולעלותתקווה

להביאהצורךאצלםהתעוררכןועלמרחום","זהרההכתובתאתהנושאחדש
הוועדה.בפניסיפורםאת

החקירה:ממצאי

מנצור"סלםכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1 ,422מספרוכרטיס64414מספרעולהתעודתנושאיםמדחום"וחוסין השלוש.בתזהרהעםיחד8/10/49ביוםלמחנהנכנסו

זהרהכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
,6/4/50ביוםבמחנהנפטרה,422מס'כרטיסנושאתמרחוםמנצורסאלם בי".מחנה"מתהנרשםזהביומןההערותבסעיףשלוש.בתבהיותה

זהרהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
6/4/50תש״יבניסןי״טביוםנפטרההעין,מראשמרחוםמנצורסאלם
שנים.שלושבתבהיותההעין,ראשהעוליםבמחנה
דיזנטריה.המוות:סיבת

שנתן22/11מיוםהצהרהלקבורההפניותרישומיבפנקסאיתרההוועדה.4
בזהמצהירביממחנהמרחוםמגסורסלםמטההחתום"אנינרשם:בההאב 1950אפרילחודשתש״יבניסןבחודשנפטרהשנה3בתזהרהבתיכי

האב.שלאצבעובטביעתנחתמהההצהרה".670/422התעודהמספר

קדישאחברהידיעל1950באפרילשנערכהנפטריםרשימתאיתרההוועדה.5
סאלםזהרהכיעולהממנההעין,ראשבמחנההסוכנותהנהלתבעבור
והובאהשניםשלושבתבהיותהאפרילבחודשנפטרהמרחוםמנצור
תקווה.בפתחלקבורה

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהרישוםאיתרההוועדה.6
נפטרההעין,ראשהעוליםממחנהמרחוםמנצורסאלםזהרההילדה
תש״יבניסןי״טה'ביוםלקבורהוהובאהשניםשלושבתבהיותה
.14מספרקברט״ו,שורהב',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית6/4/50

527



הוועדה:מסקנות

מדחוםוחוסןמנצורסאלםבתזהרהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותהב',העיןראשבמחנה6/4/50ביוםמדיזנטריהכתוצאהנפטרה
שנים.שלוש

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית6/4/50ביוםלקבורההובאהזהרה
.14מספרקברט״ו,שורהב',ילדות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

מרחום.זהרהשלת.ז.הוועדהבידי
.4106805מרחוםמנצורסאלםהאבשל

.4106806מרחוםחוסןהאםשל

אי-הרישום
ת.ז.מספר
ת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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)סירה(סיראונדרהשלמהבת)קמר(תמרהנדון: 280/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההילדה,שלאמהסירא,נדרהגבישלעדותהפיעל
ליד.ביתבמחנההתגוררההמשפחהמתימן.
בטענהא'שבמחנההתינוקותלביתהחמשבת)קמר(תמרנלקחהלמחנהבהגיעם

כילאםנמסרבהגיעההימיםבאחדיום.יוםלבקרההלכההאםבאוהל.שקר
לאחרימיםושלושהב'במחנהאותהביקרוההוריםבי.למחנההועברהתמר
נפטרה.)קמר(תמרכילהםנמסרבהגיעםמכן

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

בהלול-ועדתחוקריידיעלהשניםבמהלךמהאבשניגבובכתבעדויותפיעל סבלהוכיארצהבהגיעהשנתייםכבתהיתה)קמר(תמרכיעולהמינקובסקי, לאחרחודשיםשבעהדי.לידביתשבמחנההתינוקותלביתונלקחהמשילשולים
אותה.ראולאומאזבעפולהלהתגוררהמשפחהעברהמכן

החקירה:ממצאי

אברהם"שלמהכיעולהממנוהקליטה,מחלקתשלכרטיסאיתרההוועדה.1
"גמר"כיצויןכן.4/9/49ביוםארצהעלובמקור()כןמוכרה"וגדרה

לארץ.בהגיעםוחצישנתייםבתהייתהבתם

שלמה"רמרלפיוליד,ביתהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.2
ה'שבמחנההתינוקותלביתהופנתהבתימן,שנולדהונדרה"אברהםבת

חודשים.ותשעהשנהבתבהיותה,6/2/50ביוםהחוליםבביתואושפזה

הגוףכלעלרע...פריחהתזונהבמצב"הילדהכי:בגליוןצויןכן
החוליםבביתהידרדרמצבההרישומיםפיעלגדולים"כתמיםבצורת

)כלומרוי"החוליםמבית"הועברהנרשם:22/2/50יוםשלוברישום
תזונה"במצבבמחנה(הכלליהחוליםלביתלילדיםהחוליםמביתהועברה גסיםחרוריםימיןמצדהריאותעלנייר...כמודקהעורמאודירוד
ביוםנפטרהוהיאועור"עצמותרקעליהםשריראיןכמעטהגפיים
.04:00בשעהחמורהמאטרופיהכתוצאה23/2/50

נקבה,ממיןאברהם"בןשלמה"רמרלפיהפטירה,הודעתהוועדהבידי.3
שנהבתבהיותה23/2/50ביוםונפטרהז'מחנההתינוקותמביתהובאה
17)לאחרד'לידביתותינוקותלילדיםהחוליםבביתחודשיםותשעה אשפוז(.ימי
ריאות.דלקתהמוות:סיבת
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שלמה""רמו־כיעולהממנההפנים,משרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.4
החוליםב״בית23/2/50ביוםנפטרהליד,ביתזיהעוליםממחנה

חודשים.ותשעהשנהבתבהיותהויתקין",לילדים.

ז'מחנההתינוקותמביתשלמה""רמרלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.5 בנתניה.לקבורהוהובאהחודשיםותשעהשנהבתבהיותהנפטרהלידבית
הובאהונדרה"שלמה"רמרכיעולהממנהקבורה,תעודתהוועדהבידי.6

בחלקתבנתניהציוןבןשבשכונתהעלמיןבבית26/2/50ביוםלקבורה
הילדים.

הוועדה:מסהנות

)סירה(,סיראונדרהשלמהבת)קמר(תמרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בהיותה,23/2/50ביוםריאותלדלקתהביאהאשראטרופיהתזונהמתתנפטרה
חודשים.ותשעהשנהבת

בןשבשכונתהעלמיןבביתבנתניה26/2/50ביוםלקבורההובאה)קמר(תמר הילדים.חלקתציון
רישוםואיהפרטיבשמההקלהשיבושאףעל)קמר(תמרשלבזיהויהספקאין
נוספים.ופרטיםהוריהשמותעםבהצלבהוזאתמשפחתהשם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.03060782-4)סירה(סירא)קמר(תמרשלת.ז.מספר
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דהןוחנהשלמהבןציוןהנדון:
282/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ממרוקוארצההמשפחהעלתההתינוק,אםדהן,חנההגב'שלעדותהפיעל
הרצליה.במעברתושוכנה1948בשנת

סבלחודשיםשבעהבןכשהיהסבא.כפרהחוליםבבית1950בשנתנולדציון המעברה.למרפאתונלקחמחוםציון

חזרהלקחתויכולההיאוכידבר,איןלציוןכילאםנאמרבדיקהלאחר
נוספתלבדיקהציוןאתולקחההבדיקהמתוצאותהשתכנעהלאהאםהביתה.
כץ.פרדסהחוליםבבית

להשאירועליהכילאםואמרציוןאתבדקכץפרדסהחוליםביתרופא
החוליםבביתציוןאתהשאירההאםהיום.למחרתלקחתוולחזורלטיפול
כשהגיעההשבת.אילוציבשלראשוןביוםרקהחוליםלביתושבהחמישיביום
נפטר.ציוןכילאבנאמרהמשפחהבאבמלווההחוליםלבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרה.עדות

אשתושםכיהאבצייןבהלול-מינקובסקיועדתמטעםחוקרבפניבעדות אנט.הינו-'בצרפתית

החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה159656מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ילדיהם.חמשתעםיחד11/11/49ביוםארצהעלוואנטשלמהדהן

.1950שנתילידציוןכיצויןזובתעודה

הרצליהמרפאתהשרוןמחוזהחוליםקופתשלהפניהמכתבהוועדהבידי.2
הילדאתלאשפזבקשהובוכץפרדסהחוליםביתבעבור6/7/50מיום
באבחנהגבוה"חוםעםימים3ה״חולהחודשיםחמישהבןציוןדהן

ילדים.שיתוקשלמשוערת

ממנוכץ(,)פרדסברקבניהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
6/7/50ביוםלאשפוזהתקבלמעבר"מחנהמ״הרצליהציון""דאןכיעולה
חודשים.חמישהבןבהיותו,8/7/50ה-ביוםונפטר

זה:בגיליוןנכתבעוד עםנפטרמאוד...רעכלליבמצבשלשולים....חוםימים3אחרי"נתקבל
".11בשעה8/7/50ה-.ביוםהנשימה..המרכזשלשיתוקשלסימנים

כיעולהוממנהלגופההוצמדהאשרנפטר"שלזהוי"תעודתהוועדהבידי.4
".11בשעה"8/7"ביוםנפטרציון""דהאן
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"דהאןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
החוליםבבית8/7/50ביוםנפטרהרצליה,41מספרמעברממחנהציון"

חודשים.חמישהבןבהיותוברק,בניהממשלתי

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6 כ״גביוםנפטר,41מספרהרצליהמעברממחנהדהאן"שלמהבן"ציון
בביתביוםבולקבורהוהובאחודשיםחמישהבןבהיותותש״י,בתמוז
.18מספר,3שורהשאולקרייתהעלמין

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרדהןוחנהשלמהבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן בןבהיותוברק(,)בניכץפרדסהחוליםבבית8/7/50ביוםילדיםמשיתוק
חודשים.חמישה

קבר,3שורהשאולקריתהעלמיןבבית10/7/50ביוםלקבורההובאציון
.18מספר

המשפחה.בצערמשתתפת'הוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
דהן.ציוןשלזהותתעודתהוועדהבידיאין
.3023426חנהדהןהאםשלת.ז.
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)דגל(דקלוברכהבנימיןבתרחלהנדון: 283/95מספרתיק

התלונה:פרטי

כחודשבתימןרחלנולדההתינוקת,שלאחיהיחיאדודמרשלעדותופיעל
.1949באוקטוברלארץ,הגעתםלפניימים

שרחללהםנאמרמכןלאחרימיםמספרשמר.עיןבמחנהשוכנההמשפחה
אותהראושםבטוב;הרגישהשלאמכיווןחנהבפרדסהחוליםלביתהועברה
לבקרה.להיכנסהורשוולאחלון,דרךההורים

הורעהילדהשלשמצבההמחנהממנהלהודעההמשפחהקיבלהימיםמספרלאחר נפטרה.לשםובהגיעהבעפולההחוליםלביתהועברהוכי

נציגידיעללהםונאמרשנתייםכבתילדהגופתבפניהםהוצגהיותרמאוחר
בתם.שזוקדישאחברת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

בנימיןבתרחלהתינוקתלפיה(,51014)מסיהעולהתעודתהוועדהבידי.1
בתבהיותה14/10/49ביוםמשפחתהעםלארץהגיעהדקלוברכהדוד

חודשיים.

חתום"20/12/49א'שמרבעין"מתהרחלכימצויןהעולהבתעודת
"יוסף".

מביתרופא16/12/49ביוםששלחמקוריהפניהמכתבאיתרההוועדה.2
לאחרחודשייםכלומראי,חנהפרדסהעוליםשבמחנהלילדיםהחולים
לארץ.המשפחהעליית

ובובעפולה,החוליםבביתהמטפללרופאמופנהידבכתבזהמכתב
משילשולים,הסובלתבנימיןבתרחלהתינוקתאתלטיפוללקבלבקשה
ורעלת.הקאות

.51014עולהתעודתמספרבמכתבמצויןבנוסף

תעודת)מסיבעפולההחוליםמביתמקורימחלהגיליוןאיתרההוועדה.3
16/12/49ביוםאושפזהבנימיןבתרחלהתינוקתלפיו(,51014עולה

שונהזהבמסמךרחלשלשגילהפיעלאףחודשים,שמונהבתבהיותה
ודאי.הואשהזיהויהריהנכון,מגילהבמעט

החוליםבביתשבועותארבעהבמשךאושפזהשרחלמצויןהמחלהבגיליון
בגיליוןבעפולה,החוליםלביתהעברתהלפניחנהפרדסהעוליםשבבית
20/12/49ה-יוםשלהבוקרובשעותורעהלךשמצבהמצויןהמחלה
נפטרה.
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כיעולהוממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
בביתחודשים,ארבעהבתבהיותהנפטרה,בנימיןבתרחלהתינוקת
.20/12/49ביוםבעפולההחולים

בביתנפטרהבנימיןרחלהתינוקתלפיהפטירה,תעודתגםהוועדהבידי.5
,20/12/49תש״י,בכסלוכ״טביום,עפולההחולים

ארבעהבתבהיותה
חודשים.

הוועדה:מסקנות

וברכהבנימיןבתרחלהתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמפורטהמידעמן
מרעלת.כתוצאה20/12/49ביוםשבעפולההחוליםבביתנפטרה)דגל(דקל

אותר.לאקבורתה•מקום

הואהזיהויכןפיעלאףמשפחתה.שםציוןללארחלנרשמההמסמכיםברוב
לשמה,הסמוךאביהשםכגון:בתיקהמופיעיםשוניםמנתוניםוזאתודאי,
השונים.במסמכיםהעולהתעודתמספראזכורובעיקר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.149996בנימיןרחל.של

העתק:
ת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

דקלהאבשלת.ז.מספר



אהרוןומריםיחיאבתסגולההנדון:
285/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בתימןסגולהנולדההתינוקת,אחותלחמי,חנההגב'שלעדותהפיעל
במהלךשבתימןהאשדלמחנההמשפחהעםיחדונכנסה1949מאיחודשבמהלך
.1949ספטמברחודש

לטוסנאלצהוהמשפחהמשלשוליםסגולהסבלהבמחנה,המשפחהששהתהבעת
משהגיעהיותר.מאוחרבמועדתועלהסגולהכיהבטחהתוךבלעדיהארצה
האבמגיעהיהלמחנה,הכניסהמרגעשמר.עיןבמחנההמשפחהשוכנהארצה לשווא.אךאליו,תוחזרשסגולהבציפייההתינוקותלביתיוםמידי
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
כיעולהממנה,13/8/95מיוםהפניםמשרדשלרישוםתמציתהמשפחהבידי
הארץתושבתלהיותחדלה,04108397-3ת.ז.מספראהרוןיחיאבתסגולה .00/11/62ביום

היאוכינפטרהלאכללסגולהכיהחשדאתהמשפחהבקרבמעלהזו,תמצית החיים.בין
החקירה:ממצאי

השונותהתמותהוברשימותבארכיוניםמקיפותבדיקותערכוהוועדהחוקרי
לבררהצליחולאאךשבתימן,חאשדהעוליםלמחנהבנוגעלרשותםהעומדות

סגולה.שלבגורלהעלהמה

הוועדה:מסקנות
יחיאבתסגולהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

אהרון.ומרים

המשפחהכיסגולה,שלאחותהלחמי,חנההגב'ציינההוועדהבפניבעדותה
הורדההאחרוןברגעאךארצההטיסהעללעלותאמורההיתההמלאבהרכבה
הבאההטיסהעלעלתהוהמשפחהסגולהחלתהזהבשלבהצפיפות.מפאתממנה

העולהבתעודתסגולהנרשמהשהוחמצההטיסהלצורךכילהניחסבירבלעדיה.
זהות.מספרלהניתןכיהעובדהאתלהסבירישובכךהאבשל

הוועדה.בדו״חכלולההפניםמשרדלרישומיהתייחסות
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המשפחה.

אלוף)מיל'(מימון,רורשופטת)דימ'(קובל,דליהי(
ועדהחברועדהחברת

.04108397-3אהרוןסגולהשלת.ז.מספר-הרישום

בצערמשתתפתהוועדה

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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יוסףוסלמהסעידכתציונההנדון:
286/95מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההמשפחהכיעולההתינוקת,אחיעל,אליוסףמרשמסרבכתבמעדות
.1949בשנתמתימןארצה

הלידהולאחרציונהאתהאםילדהלוד,התעופהבנמלמהמטוסרדתהעם
כארבעהשהתהשםהעין,ראששבמחנההתינוקותלביתהתינוקתהועברה
ציונהכילהנאמרציונהאתלהיניקהאםמשבאההימיםבאחדחודשים.
עקבותיה.נעלמוומאזהחוליםבביתלטיפולנלקחה

ציונהכיקבעואשרשלגי,ולוועדתבהלול-מינקובסקילוועדתנמסרהעדות
לקבורהוהובאה21/11/51ביוםעמאר()דיר"איתנים"החוליםבביתנפטרה

.69מספרקברהי,חלקהי״ב,בגושבירושליםהעלמיןבביתביוםבו

אבייוסף,סעידמרהוסיףבהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפניבעדותו
לפרטיואותוושאלהמשפחהבאוהלביקרהמחנהמפקידיאחדכיהתינוקת,

נולדהבוהחוליםמביתהתינוקתהגיעהמהזמןולאחרהתינוקתופרטי
שהתהבהםחודשיםארבעהלאחרהעין.ראששבמחנהתינוקותבביתוהושמה לביתוהועברהחלתהציונהכילמשפחהנאמרשבמחנההתינוקותבביתציונה
אתלבקרהמשפחהמשהגיעהכיבעדותוהאבצייןעודהרופא"."אסףהחולים ניסיונותבמקום.מאושפזתאינההיאכילהםנאמרהחוליםבביתציונה
חרס.העלונוספיםחוליםבבתיציונהאתלאתרהמשפחה

החקירה:ממצאי

ציונהכיעולהממנוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןהוועדהבידי.1
המשפחהכיצויןכן.22/10/49ביוםנולדהיוסףוסלמהסעידבת

הרישום.בעתב'העיןראשהעוליםבביתהתגוררה

סלםסעידכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.2 ,541מספרוכרטיס52126מספרעולהתעודתנושאיסלמהואשתויוסף .21/10/49ביוםלמחנהנכנסו

בעת"יום"בתהייתהכיומצויןציונהשלשמהמופיעזהביומן התעופה".בשדה"נולדהוכיהרישום

פתקצורףאליודגיאניהחולייםביתשללידהגיליוןהוועדהבידי.3
(17:30)שעהשעהלפניבלודילדה"היולדתנרשם:בוידבכתבהכתוב

משפחתהסלםסעידסלמהשמההיולדת.שלאם-אישהקבלהילדהאת
".21/10/49העיןראשלמחנההועברה

ל״ביתא'העיןראשהתינוקותביתשלהפנייהמכתבהוועדהבידי.4
סעידסלםבתציונההחולהאתאליכםשולחים"אנחנונרשםבוהחולים"
החודשבמשך.2.600הלידהבשעתמשקלה21/10/49ב-מ...נולדהשסובלת
התחילהכךאחר3.450עדהגיעההשניבחודש,3.000עדהגיעההראשון
להקיאמרבההזההזמןבמשך2.610משקלההיוםלסירוגין.ולרדתלעלות
רע".מצבהטובות.צואותלאכילה,רצוןחוסרומגלה

עולהממנויפו,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.5 התקבלה,541מספרכרטיסהנושאתבימחנההעיןמראשסלםבתציונהכי ושוחררהודיסטרופיהטוקסיקוזיסשלבאבחנה4/2/50ביוםהחוליםלבית .15/3/50ביום
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יפווילדיםליולדותהחוליםביתשלמחלהסיכוםמכתבהוועדהבידי.6
בתלציונהוהמתייחסהעיןראשב'העוליםממחנהפרידנטללדיירהמופנה

טוקסיבמצב4/2/50ב-נתקבלהחודשים,3בת"הנ״לנרשםבומעיד,סלם
הרבהקבלה17/2/50ב-וטוקסיקוזהריאות,דלקתעםודיסטרופי
משקלהוהבריאה.הפהדרךוכלורופיציפיןבזריקותפניציליןאנפוזיות,

טובבמצבהחוליםביתאתעזבהג'...הילדה3.280עד2.670מ-עלה
״.15/3/50ב-

והבריאות,הפניםמשרדברישומיהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.7
כמוהעלמיןובתיקדישאחברהברישומיהשונים,החוליםבתיארכיוני

היכולממצאכלהעלולאלרשותםהעומדיםהמידעמקורותביתרגם
יוסף.וסלמהסעידבתציונהשלגורלהעללהצביע

הוועדה:מסקנות

מאזסעידבתציונהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין
.15/3/50ביוםהחוליםמביתשחרורה

ציונהבשםהילדהכיהעלתהשחקירההריהקודמות,הוועדותלממצאיבאשר
ציונהששמהאחרתילדההינהאיתנים,החוליםבבית21/11/51ביוםשנפטרה

וסלם.סעדהבתסלם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.568486ציונהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אפרייםוחנהסעידחסןבת)מזל(גזלההנדון:
288/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,אםאפריים,חנההגב'שמסרהבכתבעדותפיעל
עיןבמחנהושוכנההשנתייםבת)מזל(גזלהעםיחד1950בשנתמתימןארצה
שמר.

בדיקות.לצורךחלבלטיפת)מזל(גזלהנלקחהארצה,העלייהלאחרקצרזמן
המשפחהלאוהלהגיעמכןלאחרמספרשעותבצהריים.ולקחתהלשובנאמרלאם
)מזל(.גזלהשלמותהעלהודעהובומברק
מבוגראדםשלגופהבפניההוצגהאךבתה,שלגופתהאתלראותדרשההאם
גודלות"הגוויותבארץ"כשמתיםכילהנאמרהאםכךעלוכשקבלהזקןעם מהמקום.סולקהוהיא

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

לשםהעונהבחורהבאקראיאפריםחנההגב'פגשההבת,העלמותלאחרשנים
רבדמיוןדומהזובחורהכיאפרייםהגב'כשהבחינהצוקר.כביריתמי

כילהוהתבררמבתהלההזכוריםלידהסימניעלשאלהבתה,)מזל(לגזלה
אךבשנית,הבחורהעםלהיפגשביקשהאפריםהגב'זהים.אכןאלהסימנים

רוצההיאואיןחולההיתהצוקר()רותהמאומצתשאמהמשוםהסכימהלאזו
בה.לפגוע

החקירה:ממצאי

גזלכיעולהממנוהעלייה,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.8/3/50ביוםארצהועלתה1948בשנתנולדהאפריםחסןבת

".8/5/50"נפטרזהבשאלוןנרשםכן

סעידחסןלפיההמשפחה,שמסרה13463מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2
שמר.עיןלמחנהונשלחו8/3/50ביוםארצהעלוחגהואשתואפרים

בסמוךרשםופקידארצהעלייתהעםוחצישנהבתהיתהגזלכיצויןכן
".9/5/50"נפטרהלשמה

החוליםביתעבור7/5/50מיוםג'שמרעיןממחנהמכתבהוועדהבידי.3 יפודגיאניהחולים"לביתנרשם:בויפודגיאני
אפריםמעידחסןגזל
ש',1/21בת

,8/3/50ארצה
13463מספר

דיספפסיה".
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כיעולהממנויפו,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.4
נכנסה,13463מספרעולהתעודתנושאתג'שמרמעיןסעי..."חסן"גזל
.8/5/50ביוםונפטרה7/5/50ביוםהחוליםלבית

הלב.בשרירודלקתרעלתהמוות:סיבת

כיעולהממנויפו,הממשלתיהחוליםביתשלמעקבגיליוןהוועדהבידי.5
נפטרה,13463מספרעולהתעודתנושאתשמרמעיןאפרייםסעידחסןגזל
,14:00בשעה8/5/50ביום

וחצי.שנהבתבהיותה

יפודגיאניהחוליםביתידיעלשהוגשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.6
ארצהעלתהאפריםסעידחסןגזלכיעולהממנוהבריאות,משרדלהנהלת

באבחנה8/5/50ליוםעד7/5/50מיוםהחוליםבביתואושפזה1950בשנת
נפטרה.8/5/50ביוםהלב.שרירודלקתרעלתשל

הלב.בשרירודלקתרעלתהמוות:סיבת

מיוםיפווילדיםליולדותהחוליםביתשלמחלהסיכוםהוועדהבידי.7
אפריםסעידחסןגזלכיעולהממנושמר,עיןלמרפאתשנשלח11/5/50

שלבאבחנה7/5/50ביוםיפודגיאניהחוליםלביתהתקבלה,13463מספר
שרירחולשתשלברוריםסימניםעםביותרקשהטוקסי"במצבדיסטרופיה

",8/5/50ב-נפטרההילדהאךכופאיןוזריקתטפתיתאנפוזיהנתנוהלב.
וחצי.שנהבתבהיותה

חסןגזלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.8
8/5/50תש״יבאיירכ״אביוםנפטרהשמר,עיןג'ממחנהאפריםסעיד
וחצי.שנהבתבהיותהיפו,הממשלתיהחוליםבבית
הלב.שרירודלקתרעלתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

אפריים,וחנהסעידחסןבת)מזל(גזלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
דג'אניהחוליםבבית8/5/50ביוםהלבשרירודלקתמרעלתכתוצאהנפטרה
ארצה.עלייתהלאחרכחודשייםוזאתוחצי,שנהבתבהיותהיפו,

אותר.לא)מזל(גזלשלקבורתהמקום

המשפחה.בצערמשתתפת•הוועדה

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.4241195אפרים)מזל(גזלהשלת.ז.מספר
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יצחק)תורכיה(ויהודיתסלםבןלויהנדון:
289/95מספרתיק

התלונה:פרטי

התגוררהלוי,התינוקשלאמויצחק)תורכיה(יהודיתשלעדותהפיעל
טוב.הרבמושבמשפחתם

,1951בשנתחוליםביקורהחוליםלביתהועברמהקאותסבלולוימאחר במשךהחוליםבביתיוםיוםלבקרובאההאםחודשים.שלושהבןבהיותו
שבוע.

נפטרשלוילוונאמרהשישימימיבאחדהחוליםבביתלבקרוהגיעהאב
ונמסרהקבר,חלקתואתבנוגופתאתלראותביקשהאבהזיתים.בהרונקבר

לירות.300שלסךלשלםעליויהיהכילו
בנו.פטירתלאמיתותהוכחהכלקיבללאכזהסכוםבידיוהיהשלאכיוון
שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.1
ביקורהחוליםבבית8/10/51ביוםנפטרטובמהריצחקלויהתינוק

ריאות.ודלקתמרעלתכתוצאהחודשיים,בןחולים,.בהיותו
כךעלהמעידהירושליםקהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.2 ,8/10/51תשי״ב,בתשריח'ביום,נקברטובמהריצחקלוישהתינוק בירושלים.באדרשיחיהעלמיןבביתחודשייםבןבהיותו

הוועדה:מסקנות

יצחק)יהודית(ותורכיהסלםבןלויכיבוודאותעולהלעיל,המידעפיעל
.8/10/51ביוםחוליםביקורהחוליםבביתחודשיים,בןבהיותונפטר,

בירושלים.באדרשיחיהעלמיןבביתיוםבאותונקברלוי
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
לוי.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
אדםאוהמבקשתלאתרבידנועלהלאזהבתיקשהושקעוהמאמציםכלאףעל
זיהוי.תעודתמספרילהשיגמנתעלמהמשפחהאחר
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)מינם(שרעבי)חממה(יוגהיחיאבתצביההנדון: 290/95מספרתיק
התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,אםשרעבי,)חממה(יונההגב'שלעדותהפיעל
המשפחהשלושה.חודשייםכבתשהיתהצביהעםיחד4/9/49ביוםמתימןארצה
עתלית.במחנהשוכנה

היום,למחרתהתינוקות.לביתצביהנלקחהלמחנה,הגיעםלאחרמהזמן
כילהםונאמרבמקוםצביהאתמצאולאהתינוקות,לביתההוריםמשהגיעו

בביתבתהאתלחפשנסעההאםחיפה.רמב״םהחוליםבביתואושפזהחלתה
כיבמחנהלהנמסרימים,חודשמקץבמקום.אותהמצאהלאאךהחולים,

נפטרה.יהצב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

נפטרהיוסף",יחיא"צביהבשםילדהכישקבעהשלגי,לוועדתנמסרהעדות
.7/11/49ביוםלידביתשבמחנהלילדיםהחוליםבבית

להלן.שיוסברכפישונותלמסקנותהגיעההוועדה
החקירה:ממצאי

חמאמהבתצביהשלמשפחתהלפיוהפנים,משרדשלרישוםאיתרההוועדה.1 .9/12/49ביוםבחדרהושוכנה22/8/49ביוםארצהעלתהמינםויחיא

צביהשללמחצהאחיהמינםאביגדורמרעםהוועדהחוקריימושלימשיחה.2
לאהאבוכירמב״םהחוליםבביתאושפזהצביהכיעולה.22/4/98ביום
החולים.בביתלבקרהטרח

שלאביוהתבקשהחמישים,שנותבתחילתוזאתאשפוזה,ממועדכשנה אימוץ.מסמכיעללחתוםמבוגריםאנשיםזוגידיעלאביגדור
היהמינם,שלוםיחיא,האבשלאחיוכימינס,אביגדורהוסיףעוד
הוויתור.כתבעלהחתימהבמעמדנוכח

)חממה(יונההגב'עם6/10/98ביוםהוועדהחוקרישקיימומשיחה.3
שנים12בגילבכפייההושאההיאכיעולה.התינוקתאם)מינס(שרעבי
להיריון.ונכנסהנאנסההכלולותבלילוכיבתימןבהיותהעוד
מהתעללותסבלההאםעתלית.במחנההזוגבנישוכנוארצהעלייתםעם העין.ראששבמחנהמשפחתהלביתוברחהבעלהמצדפיזית

רמב״םהחוליםבביתשאושפזהצביהבתהלביןבינההקשרנותקזהבשלב
נפטרה.בתםצביהכיבעלהידיעללהנמסרמהזמןכעבורמחלה.בשל

כתבעלהחופשימרצונהחתמהלאמעולםכיבחקירתה,האםציינהעוד כלשהישבדרךייתכןבעלהשלהאלימההתנהגותוולאורבתהעלויתור
חתימתה.אתזייףהוא

543



ששמהאחרק.לאההגב׳עם24/9/98ביוםהוועדהחוקריימושלימשיחה.4
החתימה.למעמדעדהשהיתהפמימינסאביגדורידיעללוועדהנמסר
שבחדרהלביתהכיהתבררצביה(.שלואביהמינסיחיאמרשלשכנתו
בפניהםשהוצגהומימינםביחיאמלוויםמבוגריםאנשיםזוגהגיעו
ויתורכתבניסחוסופר,שוחטשהיהאחרקלאהשלהמנוחבעלהכאשתו.

שנלוותהוהאישהמינסיחיאלדבריהחתמוזהמסמךעלצביה.הילדהעל
אליו.

שקיימובשיחהיחיא,האבשלאחיוכזכורשהואמינס,שלוםשלמדבריו.5
החוליםלביתעתליתממחנהנלקחהצביהכיעולההוועדהחוקריעמו

בגבעתלהתגוררועברמאשתומינםיחיאנפרדתקופהבאותהרמב״ם.
חדרה.אולגה

העין.בראשמשפחתהעםלהתגוררעברהמינם,יוגההאם,

אנשיםזוגמינםיחיאשללביתוהגיעוכיציין,אףמינסשלום
בתואתמבקראינוהואמדועלשאלתםלשעבר.באשתומלוויםמבוגרים
אםזכורלאמינם,שלוםלמרבה.לטפלמעונייןהואאיןכיענהצביה,
מעמד.באותוהוויתורכתבלבסוףנחתם

הוועדה:מסקנות
חוקריידיעלשנתגלוכפיהחקירהופרטימינסצביהשלהיעלמהנסיבות
מהבנותאחתשלאימוצה,לנסיבותביותררבדמיוןמעליםהוועדה,

לוועדה.ידועיםשפרטיהןהמאומצות

ופרטיהתלונהפרטיעםהמאמצתהאםאתלעמתהוועדהידיעלניסיוןנעשה
מעשיתלהתקדמותהביאולאפרינשאלאהניסיוןאךלעיל,שהובאוהחקירה
הקצוות.בחיבור

העלומיםביןנמניתהיאתיעוד.כלנמצאלאמינםצביהשלגורלהלגבי
המאומצת.הבתשהיאממשיתאפשרותקיימתשכזוובתור

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

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהו"רי

צביה.שלת.ז.הוועדהבידי
.00544606-7מינסשרעבייונההאם:

אין-הרישום
שלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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סלח-סאלם)מסעודה(ומזלשלוםבןציוןהנדון:
291/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאמו)סלח(,צדוק)מסעודה(מזלשלעדותהפיעל
העין.ראשבמחנהלהתגוררועברה1948בשנתמתימןארצה
ציוןהופנההלידהלאחרבי.העיןראששבמחנההמשפחהבצריףנולדציון

שהיהציוןעםנלקחההאםביפו.דגיאניהחוליםלביתמשפחהקרובבהמלצת
ימים.חמישהבמשךאושפזשםהחוליםלביתימיםשמונהכבן

נאמרלאםהחולים.בביתנשארוציוןלמחנההאםהוחזרהזותקופהבתום
מכןלאחרימיםמספרשבמחנה.התינוקותלביתיוחזרמספרימיםשכעבור
תשובה.קיבלהלאאךציוןהיכןהתינוקותבביתלבררהאםהלכה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

ומסעודהסאלםסאלםלפיה(,55638)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בי.העיןראשלמחנהונשלחו,8/11/49ביוםארצהעלוצאלח

כרטיסעלרישוםובוב'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה
סאלםסאלםכיעולהממנו,55638מספרעולהותעודת2039מספר

.8/11/49ביוםארצהעלוצאלחומסעודה

.2

כרטיסעלרישוםובוד'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
צאלחומעודהסאלםסאלםלפיו,55638מספרעולהותעודת2039מספר
די.מחנההעיןבראששוכנו

שלבןלפיויפו,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.4
ימיםשבעהבןבהיותו21/1/50ביוםאושפזהעיןמראשסלםסלםמעודה
ריאות.דלקתשלבאבחנהיוםתוךונפטרמאודקשהכלליבמצב

משודה.סלםכסלםשמונרשםהחוליםביתשלהמעקבבגיליון

שלבןלפיודגיאני,החוליםביתשלחוליםקבלתספרהוועדהבידי.5
בןבהיותו,22/1/50ביוםונפטר21/1/50ביוםאושפזסלםסלםמעודה
ימים.שבעה

שלבןכיעולהממנויפו,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.6
תש״יבשבטג'ביוםנפטרהעיןראשעוליםממחנהמשודהסלםסלם

ימים.שבעהבןבהיותויפו,ליולדותהממשלתיהחוליםבבית,21/1/50
ריאות.דלקתהמוות:סיבת
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משודהסלםסלםשלבןלפיההפנים,משרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.7
,21/1/50תש״יבשבטג'ביוםנפטרהעיןראשעוליםממחנה

בבית
ימים.שבעהבןבהיותויפו,ליולדותהחולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

סלםסלםמשודהשלבןכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.8
מדלקתכתוצאהימיםשבעהבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנה
.23/1/50ביוםאביבבתללקבורהוהובאריאות

סלם"תינוקלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.9
והובאימיםשבעהבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהסלם"משודה
,23/1/50תשכ״ז",שבטה'"ביום03047ממשלתירישיוןפיעללקבורה
הנפלים.בחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית

הוועדה:מסקנות

סלח-סאלם)מסעודה(ומזלשלוםבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ימים.שבעהבןבהיותויפו,דגיאניהחוליםבבית21/1/50ביוםנפטר
נפלים.בחלקתשאולקרייתהעלמיןבבית23/1/50ביוםלקבורההובאציון

השנהלרישוםואיןבזיהויספקאיןהאםשלהפרטיבשמההקלהשיבושלמרות
הנ״ל.המסקנהמןלשנותכדיקדישא,חברהבאישורהעבריהלוחפיעל

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

ציון.
041504432.

שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון
סלח-סאלם)מסעודה(מזלהאםשלת.ז.מספר

העתק:
-הפניםמשרד
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חגיביודומיהסעידבןסלםהנדון:
294/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוק,אםחגיבי,הומיהשלמעדותה
העין.ראשבמחנהושוכנההשלושאוהשנתייםבןסלםעםיחד1949בשנת

בעצתלמרפאה.ונלקחגבוהמחוםסלםסבללמחנההכניסהלאחרימיםכשבוע
לקחתווביקשההיוםלמחרתהאםוכשחזרהללילהבמרפאהסלםהושארהרופא
ואףבכוחבנהאתלקחתניסתההאםהמרפאה.צוותממנהזאתמנעעמה,

לקחתמנתעלבשניתלמקוםושבהשבועמקץשהתאוששהלאחרורקבידהנפצעה
נפטר.כילהנאמרסלם,את

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרלאעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
הלידהשנתבסעיף.1/11/49ביוםארצהעלהחגיבי"סעידבן"סאלם
".2"הסיפרהמופיעהזהבשאלון

"סעידכיעולהממנוביהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
,1427וכרטיס38546מספרעולהתעודתנושאיחגיבי"ודומיהסעיד
השנתיים.בןסלםעםיחד7/11/49ביוםלמחנהנכנסו

"חגיביכיעולהממנוהעיןראשמחנהשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בןבהיותו27/1/50ביוםנפטר,1427מספרכרטיסנושאסעיד"סאלם

במחנה".החוליםבבית"מתנרשםההערותבסעיףשנתיים.

הוועדה:מסקנות

ודומיהסעידבןסלםכיסבירותשלנמוכהברמהעולהלעילהמידעמן
שנתיים.כבןבהיותוהעיןראשבמחנה1950ינוארחודשבמהלךנפטרחגיבי

אותר.לאסלםשלקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.04158674 סאלם של ת.ז. מספר-הרישום
.04158672סעיד האב של ת.ז. מספר
04158673דומיה האם של ז.ת. מספר

שופט)דיקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
לעדכו-הפניםמשרד
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מזל(2-חממה(1-אחיות2הנדון:
חגיביושדרהסלימןשלבנותיהן

295/95מספרתיק
התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקות,אחיחגיבי,ישראלמרשלעדותופיעל
שנתיים.בתשהיתהחממהעםיחד1949אוקטוברחודשבמהלךמתימן

להיריונה.התשיעיבחודשהיתההאםהעין.ראשבמחנהשוכנההמשפחה
החוליםבביתאושפזהחממההתינולוות.לביתחממהנלקחה,למחנההגיעםעם

נפטרה.חממהכילבקרהשבאלסבנמסרמהזמןולאחרא'העיןראששבמחנה

שחממהלהםומסרהלהוריםהתינוקותביתמנהלתניגשהמכן,לאחרחודש
חוליםבתילמספרנסעוההוריםבחיים.היאוכיהחוליםבביתמאושפזת

בגורלה.עלהמהלהםידועלאומאזחממהאתמצאוולא

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

מצאה.לאאךהקבר,חלקתאת1965בשנתחיפשהאףהמשפחה

ומזלשהאםלאחראביב.תלהדסההחוליםבביתמזלבשםנוספתבתילדההאם
התינוקות.לביתמזלנלקחהלמחנה,חזרו

כןועללמזלמזיקשלההחלבכילהנמסרלמקום,האםבהגיעהימיםבאחד נפטרה.כילהנאמרמזל,אתלבקרשובהאםמשבאהאותה.שתניקצורךאין

מזל.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

כיעולה.בהלול-מינקובסקיועדתחוקרילפניהאבשמסרבכתבמעדות
שמספרההעולהבתעודתשצויןכפי26/10/49ביוםארצהעלתההמשפחה
52890.

לאחרימיםשלושהבי.מחנההעיןבראשהמשפחהשוכנהארצה,הגיעםעם
מה,זמןכעבורהתינוקות.לביתהשנתייםבתחממהנלקחהלמחנה,הגיעם
אי.מחנההעיןראששבמחנההחוליםלביתחממהנשלחה

כשלושהנפטרה.חממהכילונמסרלבקרה,האבמשבאימיםשישהלאחר
בביתנמצאתוהיאנפטרהלאחממהכיאחותלהםמסרהמכן,לאחרשבועות
אךהשומר,תלהחוליםלביתהאחותבליווינסעההמשפחההשומר.תלהחולים

לאאךנוספים,חוליםבתילמספרנסעואףההוריםבמקום.נמצאהלאחממה
מאז.חממהאתמצאוולאבגורלהעלהמהלהםנודע

שונים:גורמיםעםהמשפחהשלמהתכתבותחלקהוועדהבידי

שאיןלהודיעךמצטערים"הננונאמרבו15/11/54מיוםהסעדממשרדמכתב
בתך".עלידיעותלנו

מיוםהאבשללמכתבו)במענה10/4/59מיוםהיהודיתהסוכנותמכתב
29/3/59)

אפשרותאיןהמשפחהידיעלשנמסרוהפרטיםסמךעל"כי
בארץ"אותו)ה(לחפשאוביקטיבית
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כי(19/1/60)נענהישראל,למשטרת11/1/60מ-האבשללמכתבובמענה
תקווה.פתחלתחנתהועברחממהבתובחקירתהטיפול

הלשוןבזומכתבחגבישלמהלאבנשלחימים(,חמישה)כעבור24/1/60ביום חממה".בתךשלהמצאהמקוםהיוםעדהתגלהלאהמאמצים"למרות

ידיעלונענההמדינהנשיאללשכתחגיבימרפנה,1960באוקטוברגם
בקריההמשטרהמשרדעלהממונהשללטיפולוהועברמכתבוכיהלשכהמזכיר

אביב.תל

לפיו6/7/59מיוםהתושביםבספרמהרישוםתמציתלבקשתהקיבלההמשפחה
לציוןבראשוןמתגוררת4151506ת.ז.1947ילידתסלאמןבתחגיביחממה

רזיק(.)אביאריהכפרהמזרח,ישב
האחרוןמענהפיה,עלהפניםממשרדלשאילתאתשובההוצאה5/9/95ביום
אביבגבעתרחובהיא041515065ת.ז.סלימאןבתחגיביחממהשלהרשום
לציון.ראשון0012

חממה:לגבי-החקירהממצאי

רישוםובוהמשפחהשמסרה52890מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
חגיבי"ושדרהסולימןיוסף"סלימןלפיה,1002מספרלכרטיסהמתייחס
כןבי.העיןבראשושוכנו26/10/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושת ארצה.בהגיעהשנתייםבתהיתהחממהכיצוין

המתייחסרישוםובוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.2
יוסף"סולימאןלפיו,1002מספרוכרטיס52890מספרעולהתעודתל

.26/11/49ביוםלמחנהנכנסוילדיהםושלושתחגיבי"ושדרהסולימאן

שנתיים.בתהיתהחממהכיצויןכן

לפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלרפואיגיליוןהוועדהבידי.3
כןוחצי.שנהבתבהיותה7/11/49ביוםלאשפוזהתקבלהסולימן""חממה השלישיביוםריאותודלקתכלליתמחולשהכתוצאהנפטרהחממהכיצוין

.10/11/49ביוםהיינולקבלתה,

10/11/49ביוםנפטרהיוסף"סולימןבת"חממהכינרשםהמעקבבגיליון
.7:00בשעה

בת"חמאמהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4 בבית9/11/49ביוםנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהסלימן"יוסף
וחצי.שנהבתבהיותההעין,ראשהדסההחולים
מעיים.ודלקתריאותדלקתהמוות:סיבת

סלימן"יוסף"חמאמהלפיו,01145מסיקבורהרישיוןהוועדהבידי.5
מדלקתכתוצאהוחצישנהבתבהיותהנפטרההעיןראשהעוליםממחנה תקווה.בפתח10/11/49ביוםלקבורהוהובאהריאות

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6
שנהבתבהיותההעין,ראשהעוליםבמחנהנפטרהסלימן"יוסף"חמאמה ילדותבחלקת10/11/49תש״י,בחשוןי״חביוםלקבורהוהובאהוחצי,
.46מספרקברא',שורה
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חממה:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרהחג'ביושדרהסלימןבתחממהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ראשהדסההחוליםבבית10/11/49ביוםמעייםודלקתריאותמדלקתכתוצאה המשפחהעלייתלאחרימיםמחודשפחותוזאתוחצי,שנהכבתבהיותההעין,
ארצה.

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית10/11/49ביוםלקבורההובאהחממה .46מספרקברא',שורהילדות,

המשפחהעלייתמועדלגביהקובעכמסמךהעולהתעודתעלמסתמכתהוועדה
חממה.שלפטירתהמועדלגביכקובעהרפואיהגיליוןועלארצה

מזל:לגבי-החקירהממצאי

רישוםובוהמשפחהשמסרה52890מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
חגיבי,ושדרהסלימןיוסףסלימןלפיו.1002מספרכרטיסלהמתייחס

בי.העיןראשבמחנהושוכנו26/10/49ביוםארצהעלו
לתעודתהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2

נולדהמזלכיכיעולהממנו.1002מספרכרטיסול52890מספרעולה
.29/2/50ביוםנפטרההיאוכיבארץ

המתייחסרישוםובוב'העיןראשמחנהשללידותיומןאיתרההוועדה.3
חגיבי"ושדרהסולימאןיוסףסולימאן"מזללפיו.1002מספרכרטיסל

".20/11"ביוםנולדה

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
ושדרהסולימןיוסףסולימאן"מזלכיעולהממנו.1002מספרכרטיסל ימים.שמונהבתבהיותה19/2/50ביוםנפטרהחגיבי"

שלמהבת"מזללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5 19/2/50תש״יבאדרב'ביוםנפטרההעין,ראשהעוליםממחנהחדגי"
חודשים.תשעהבתבהיותההעין,ראשבמחנה
ריאות.ודלקתלבדוםהמוות:סיבת

חברהעבורהעיןראשהעוליםמחנהשללקבורההפניהאיתרההוועדה.6 לפיו1002מספרכרטיסרישוםובו19/2/50מיוםתקווהפתחקדישא
העיןבראששנפטרהחגבי"שלמהבת"מזלשלקבורתהאתלהסדירמבקשים
חודשים.שלושהבתבהיותה

"מזלכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
והובאהחודשיםתשעהבתבהיותהנפטרההעין,מראשחגבי"שלמהבת

מספרקברי״ג,שורהב',ילדותבחלקת20/2/50באדרג'ביוםלקבורה
20.
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מזל:לגבי־הוועדהמסקנות

נפטרהחג'ביושדרהסלימאןבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבתבהיותההעין,ראשבמחנה19/2/50ביוםריאותמדלקת

ב',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבית20/2/50ביוםלקבורההובאהמזל
.20מספרקברי"ג,שורה

שלגילהקביעתלגביהעיןראשמחנהשלהלידותיומןעלמסתמכתהוועדה
מזל.

העולהבתעודתכברשנרשם1002מספרכרטיסמזל.שלבזיהויהספקאין
היאכךעלנוסףהשונים.ברישומיםאותהליווהלמחנה,הכניסהוביומן
והמדויק.המלאבשמהרשומה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.0-4151506-5חגיביחממהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

מזל.שלת.ז.מספרהוועדהבידיאין
.151503חגיבישדרההאםשלת.ז.מספר

.4/151502/3חגיביסלימןהאבשלת.ז.מספר
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רצכי)זהרה(ושרה)סלם(סלימןבתחנההנדון:
296/95מספרתיק

התלונה:פרסי

ארצההמשפחהעלתההילדה,שלאחותהמלמד,יונהגבישלעדותהפיעל התגוררההמשפחהשנים.ארבעבתשהיתהחנהעםיחד1949בשנתמתימן
העין.ראשבמחנה
האםהעין.ראששבמחנההחוליםלביתונלקחהחוםחנהקיבלהמהזמןכעבור

חנהכילאםנמסרמכןלאחרמהזמןלהיכנס.הורשתהלאאךלבקרה,באה
נפטרה.

הקבר.חלקתהיכןלהידועולאגופתהאתראתהלאהאם

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

תעודתמספרצויןובוא'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
וארבעתרצאביזהרהכיצויןכן.1715כרטיסומספר63808עולה בהגיעה.שניםארבעבתהיתהחנה.4/10/49ביוםארצהעלוילדיה

כרטיסמספרצויןובואיהעיןראשמחנהשלפטירהיומןאיתרההוועדה.2
2/12/49ביוםנפטרהרצאביסלימאןזהרהחנהכיבוצויןוכן1715 שנים.ששבתבהיותה

חנהלפיותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
במחנה2/12/49ביוםנפטרההעיןראשעוליםממחנהרצביסלימןזהרה
שנים.ששבתבהיותה,העיןראש
ומלריה.טיפוסהמוות:סיבת

בביתלקבורהשהובאוהעיןראשממחנהנפטריםרשימתאיתרההוועדה.4
נפטרהרצביסלימןזהבהחנהלפיה,1-30/12/49ביןתקווהפתחהקברות שנים.ששבתבהיותה

לפיה,2/12/49מיוםהעיןראשממחנהלקבורההפניהאיתרההוועדה.5
זהרהחנהשלקבורתהענייןאתלסדרתקווהפתחקדישאחברהמתבקשת

רצבי.ימןסל

זהבהחנהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.6 תש"י,בכסלוי"אביוםלקבורההובאההעיןראשממעברתרצביסלימן
.3מספרקברא',שורהב',ילדותבחלקת,2/12/49

553



הוועדה:מסקנות

הצבי)זהרה(ושרה)סלם(סלימןבתחנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כחודשייםשנים,ששבתבהיותההעין,ראשבמחנה2/12/49ביוםנפטרה
העלייה.לאחר

שורהבי,ילדותבחלקתסגולההעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאהחנה
1א

.3מספרקבר,

המסמכים.ריבוילאורחנהשלבזיהויהספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

חנה.שלת.ז.הוועדהבידי
.3067025)זהרה(שרההאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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עשריומזלחסןיחיאבתציונההנדון:
297/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםעשרי,מזלהגב'שלעדותהפיעל
בביתלהתגוררעברהמכןולאחרעתליתהעוליםבמחנהושוכנה1949בשנת
ליד.
ציונהנתניה.החוליםבביתציונהאתהמשפחהאםילדה20/1/50ביום

חשהמכןלאחרמהזמןיום.מדילהיניקהבאהוהאםהתינוקותלביתהועברה שלושהשלזמןלפרקשהתהשםגן.ברמתהחוליםלביתוהועברהברעציונה
למחנה.חזרהשבסיומםשבועות

פרדסיה.החוליםלביתונלקחהבשניתציונהחלתהמכןלאחרימיםחודש ציונהאתראתההיאהאםלדבריבשבוע.חמישיביוםבמקוםהושארהציונה
כיהמחנהברמקולהוכרזשלאחריושלישיביוםואילובשבתלחלוןמבעד
נפטרה.ציונה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

לקבועהמאפשריםממצאיםכלנמצאולאכישקבעהשלגילוועדתנמסרהעדות
ציונה.שללגורלהבאשרדבר

ציונה.שםעלגיוסצוהתקבלהמשפחהלדברי
החקירה:ממצאי

ומזלחסןיחיאכיעולהממנה,54432מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
צויןכןעתלית.העוליםלביתוהופנו15/9/49ביוםארצהעלועשרי
".20/1/50ציונהבתלו"נולדהכי

מוסדעבור30/1/50מיוםלעולההרפואיהשירותשלטופסאיתרההוועדה.2 נולדהלידביתהעוליםממחנהעשריחסןיחיהבתציונהלפיוויצ״ו, אביב.בתלויצ״ובמוסדלאשפוזלקבלהומבקשים20/1/50ביום

בת"ציונהלפיותיק,אביבתלוילדאםויצ״ותיקיביןאיתרההוועדה.3 )פרדסיה(לידביתהעוליםממחנה20/1/50ילידתעשרי"ומזלחסןיחיא
.1/2/50ביוםהתקבלה

הרישומיםפיעלאשרשמאלבידשיתוקציונהאצלאובחן6/2/50ביום
הוצאהציונהכיצויןכןבגבס.הושמהוידהבלידה,מפגםנובעבתיק

המשפחה.לבקשת,14/4/50ביוםהאםידיעלמהמוסד

אשפוזעבורלעולההרפואילשירותשהוגשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.4 ציונה""חסןכיעולהממנוליד,ביתלילדיםהחוליםבביתתימןעולי
אפרילחודשבמהלךימיםשמונהלמשךלידביתהחוליםבביתאושפזה

.1950מאיחודשבמהלךנוסףאשפוזיוםוכן1950
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סרפנדהחוליםבביתהפתולוגיתהמחלקהשלנתיחותיומןאיתרההוועדה.5
החוליםמביתהובאהדינה""חסןשלגופתהכיעולהממנוהרופא(,)אסף

בלילה.2/5/50ביוםנפטרהשםלידביתלילדים

מטיפוס.כתוצאהובבטןבטחולפגיעותאובחנוהמוותשלאחרבנתיחה

הוועדה:מסקנות

נפטרהעשרימזלוחסןיחיאבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבתבהיותהליד,בביתלילדיםהחוליםבבית2/5/50ביוםמטיפוסכתוצאה
חודשים.שלושה

אותר.לאציונהשלקבורתהמקום

שלאחרהנתיחהבגיליוןציונהשלבשמהשחלהקלהשיבושכילהניחסביר
סופר.בטעותמקורוהרופאאסףהחוליםביתשלהמוות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

?אלוף)מילמימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליה

)
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.030699896עשריציונהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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רצון)רדא(וזהרהמעודהבןאבנרהנדון:
300/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותכהן,תקווהגבישלעדותהפיעל
שחר.טלבמושבושוכנה1949דצמברחודשבמהלך

סבלחודשיםשלושהבןבהיותושחר.טלבמושב13/2/52ביוםנולדאבנר
אושפז.שםהרופאאסףהחוליםלביתאותולקחהואמומהקאותאבנר

בהגיעהלקחתו.תבואכילאםונמסרמצבוהשתפרמכןלאחרימיםשלושה
יעקבבארהחוליםבביתלאשפוזהועברהואכילהנאמרהחוליםלבית
נפטר.אבנרכילהנאמרדקותמספרולאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

-הפניםממשרדומסמךאבנרשלשמועלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים
בקוע.היישובהיאאבנרשלהאחרונהכתובתולפיו-לבקשתה

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

וזהרהמעוודה""רדאלפיה(,57827)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
עיןהעוליםבביתושוכנו5/12/49ביוםארצהעלוילדיהםושנירדא
שמר.

עולהממנוהרופא,אסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2 18/6ביוםונפטר17/6ביוםאושפזשחרמטלרצוןמעודהאבנרכי חודשים.וחציארבעהבןבהיותו

לפיו,הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.3
סבלמהםושיעולהקאותשילשיליםבשל17/6/52ביוםאושפזרצוןאבנר
ביוםנפטרוהואכחלוןהופיעשעות12כעבורימים.עשרהבמשך

.8:00בשעה18/6/52

ממנה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.4
ארבעהבןבהיותו",18/6"ביוםנפטרשחרמטלרצוןאבנרכיעולה חודשים.וחצי

ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת

מעודהבןאבנרלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
בהיותוצריפין,החוליםבבית18/6/52ביוםנפטרשחרטלממושברצון

חודשים.חמישהבן

ורעלת.מעייםדלקתהמוות:סיבת
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הוועדה:מסהנות

נפטררצון)רדא(וזהרהמעודהבןאבנרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
)צריפין(,הרופאאסףהחוליםבבית18/6/52ביוםורעלתמעייםמדלקת
חודשים.וחציארבעהכבןבהיותו

אותר.לאקבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.05086630-0אבנרשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עומיסיונעמייחיאיצחקבןפרטי(שם)ללאהנדון:
302/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותועומייסי,רחלהגב'שלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה,1949בשנתמתימן

המשפחה.באוהלבןוילדהללדתהאםכרעההמשפחהעלייתלאחרכחודשיים
מכןלאחרימיםמספרבחדרה.החוליםלביתבנהעםהאםנלקחההלידהלאחר

וביקשרופאאליהניגשיותרמאוחרישן.שהואנענתהלראותוהאםמשביקשה
לגדלו.אפשרותלהשאיןכיווןלביתה,בנהאתתיקחשלאממנה

נפטר.בנהכילהנמסרמהזמןלאחר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

עומיסיונעמהיחיאיצחקלפיה(,3551)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בי.שמרעיןהעוליםבביתוהתגוררו11/11/49ביוםארצהעלו

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
-חדרההחוליםמביתהובאאומווסי"יחיהאשת"נעמהשלהתינוק
יום.בןבהיותו,17/1/50ביוםונפטררמב״םהחוליםלביתברניידס

אשת"נעמהשלילדלפיההפנים,משרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.3
בחיפהונפטרברנדייס-חדרההעוליםבביתהתגורראומייסי"יחיה
יום.בןבהיותו,17/1/50ביום

עמושי"בןלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלפטירהיומןהוועדהבידי.4
בןבהיותונפטרברנדייסהעוליםמביתבמקור()כךנעמה"תלמוסיאו
התינוקות.במקום18/1/50ביוםונקברהממשלתיהחוליםבביתיום

הוועדה:מסקנות

נפטרעומייסיונעמייחיאיצחקשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.בןבהיותורמב״ם,החוליםבבית17/1/50ביום

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית18/1/50ביוםלמחרתלקבורההובאבנם
התינוקות.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

.3088481נעמיהאםשלת.ד.מספר
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גיסןובתיה)נסים(דודבןישראל
303/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בשכונההמשפחההתגוררההתינוק,אם,ניסןבתיההגב'שלעדותהפיעל
חודשים.עשרהאחדבןישראלעםיחדאביבבתלכביראבו

אביב.בתלאיכילובהחוליםלביתונלקחמשילשוליםישראלסבל1949בשנת
אתלבקרהאבמשהגיעהימיםבאחדפעמים.מספרישראלאתלבקרבאההאם

החולים.ביתבחצרונקברנפטרכילונאמרישראל

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

הה?ירה:ממצאי

ישראל"אהרוןכיעולהממנההמשפחה,שמסרהלידהתעודתהוועדהבידי.1
התש״טבתשריכ״בביוםהדסההחוליםבביתנולדניסן"ובתיהנסיםבן

25/10/48.

ממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרמנזר",ידעלכבירמ״אבוניסים"בןישראל"ניסןכיעולה

חודשים.שבעהבןבהיותואביב,בתלהדסההחוליםבבית27/6/49

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

"ישראלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןאיתרההוועדה.3
מעיים,מדלקתכתוצאהנפטרמנזר"יד"עלכבירמאבוגיסים"בןניסן

שאול.בקריתלקבורהוהובאחודשיםשבעהבןבהיותו

כיעולהממנושאול,קרייתהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בהיותו,28/6/49תש״יבתמוזא'גי,ביוםלקבורההובאישראל""ניסן

.12מספרקבר,4שורה,1בחלקהחודשיםשבעהבן

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.5•
בביתבמעיים""מחוליכתוצאהנפטרכבירמאבוניסן"נסים"ישראל
,4שורה,1בחלקהלקבורהוהובאחודשיםשבעהבןבהיותוהדסההחולים

.12מספרקבר

הוועדה:מסקנות

נפטרניסן,ובתיה)נסים(דודבןישראלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שישהכבןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבביתמעייםמדלקתכתוצאה
חודשים.

קרייתהעלמיןבבית28/6/49תש״יבתמוזא'ג',ביוםלקבורההובאישראל
.12מספרקבר,4שורה,1בחלקהשאול

שלגילולחישובכקובעתהמשפחהשמסרההלידהתעודתעלמסתמכתהוועדה
ישראל.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

£
שופטת)דימ'(קובל,דליה'(

ועדהחברת

.00081479-8 ניסןישראלשלת.ז.מספר-הרישום

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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שם()ללאואחיהסלמה-ילדים2הנדון: נגר)ברכה(ובדיו)יחיא(זכריהבני
304/95מספרתיק

התלונה:פרטי

1941בשנתסלמהנולדהואחיה,מלמהשלאחיהםנגרראובןשלעדותופיעל
שנים.שמונהבתשהיתהמלמהעםיחד1949בשנתארצהעלתההמשפחהבתימן.
שמר.עיןבמחנההתגוררההמשפחה

רמב״םהחוליםלביתהאבלרצוןבניגודונלקחהמשילשוליםסבלהסלמה
שעבדורופארמב״םהחוליםבביתלבקרההאבהלךיומייםכעבורבאמבולנס.

נפטרה.סלמהכיבידייםסימניםלועשהבמקום

סלמה.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

סלמה.שלשמהעלטלוויזיהואגרתגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהלימים

הלידהלאחרהמשפחה.בצריףבןהאםילדהארצהעלייתםלאחרחודשיים
כילהנמסרבהגיעההרביעיביוםשבמחנה.התינוקותלביתהתינוקהועבר
הודעההאםקיבלהמכןלאחרימיםמספרלבדיקות.לירושליםהועברבנה
נפטר.בנהלפיה

התינוק.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

שם.לוניתןולאמילהבריתעברלאהתינוקכיבעדותהאחמצייןכן

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

סלמה:לגבי-החקירהממצאי

ארצהעלתהמלמההילדהלפיה(,51557)מספרעולהתעודתאיתרההוועדה.1
שנים.שמונהבתבהיותה8/10/49ביוםמשפחתהעם

היאכינרשםנגרוברכהיחיאזכריהבתמלמההילדהשללשמהבסמוך
חיפה".19/12"מתה

"סלמההילדהלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בבית11/12/49ביוםנפטרהשמרעיןהעוליםמביתנגרי"יחיהיחיהבת

שנים.שמונהבתבהיותהרמב״ם,החולים

וטיפוס.תזונהתתהמוות:סיבת

כיעולההוועדה,ידיעלשאותררמב״םהחוליםביתשלהפטירותמיומן.3
שמונהבתבהיותה,11/12/49ביוםנפטרהנגרייחיהבתסלמההילדה
שנים.

וטיפוס.תזונהתתהמוות:סיבת

ובדיריחיא"מלמהלפיושמר,עיןמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
ביוםונפטרה8/10/49ביוםארצהעלתה51557מספרעולהתעודתנגיאר"

שנים.שמונהבתבהיותהבחיפה,החוליםבבית"19/12"
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מלמה:לגבי-הוועדהמסקנות

ובדיר)יחיא(זכריהבתסלמההילדהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״ם,החוליםבבית11/12/49ביוםוטיפוסתזונהמתתנפטרהנגר)ברכה(
לארץ.עלייתהלאחרכחודשייםוזאתשנים,שמונהבתבהיותה

פטירתהמועדלגבירמב״םהחוליםביתשלהפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה
העולה.בתעודתשנעשהמאוחררישוםפיעלולאסלמהשל

אותר.לאקבורתהמקום

התינול:לגבי-החקירהממצאי

,51557מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
אשתונגריחיאזכריהלפיה

שמר.עיןבמחנהושוכנו8/10/49ביוםארצהעלווילדיהם

מוסדעבורא'שמרעיןהעוליםמחנהממרפאתהפניהמכתבאיתרההוועדה.2 נגיר"יחיאזכריה"אהודהתינוקאתלאשפזבקשהובווילד,אםויצ״ו
אהודכיצויןכן.51557עולהתעודתמספראישמרעיןהעוליםמבית
ברנדייס.החוליםבבית12/1/50ביוםנולד

"אהודהפגלפיואביב,תלויצ״ובמוסדאשפוזטופסאיתרההוועדה.3
והובא12/1/50ביוםנולדא'שמרעיןהעוליםמביתנגר"יחיאזכריה
נשלחביוםובו25/1/50ביוםגולדפרבאהובההגב'ידיעללאשפוז
נפטר.שםהדסההחוליםלבית

קיש-רבינאא'הגב'אביבתלויצ״ומוסדממנהלתמכתבאיתרההוועדה.4
יחיא"אהודכיעולהממנוגולדפרב,אהובההגב'עבור27/1/50מיום
לאחרהדסההחוליםלביתוהועברכשעהבמוסדשההא'שמרמעיןנגיר"
בבריאות.ובעיהכלליתמחולשהסבלש״אהוד"ומצאאותובדקשרופא

מוסדמנהלתעבור8/2/50מיוםהבריאותממשרדמכתבאיתרההוועדה.5 יחיה"אהודשלהחזקתושלהכספיותבהוצאותלשאתהתחייבותובוויצ״ו
וילד.אםבמוסדנגיר"

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
תלהדסההחוליםלביתוילדאםממוסדהובאנגר"יחיהזכריהבן"אהוד
שבועיים.בןבהיותו,2/2/50ביוםנפטרשםאביב
כללית.וחולשהריאותדלקתהמוות:סיבת

זכריהבן"אהודלפיוהבריאות,משרדשלקבורהרישיוןאיתרההוועדה.7
בןבהיותוריאותמדלקתכתוצאהנפטרוילדאםויצ״וממוסדנגר"יחיה

אביב.בתללקבורהוהובאשבועיים

זכריהשל"ילדכיעולהממנוקדישא,חברהשלאישוראיתרההוועדה.8
בשבטי״טביוםלקבורהוהובאשבועייםבןבהיותונפטרנגר"יחיא
י.תש"
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הוועדה:מסקנות

נגר)ברכה(ובריר)יחיא(זכריהשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תלהדסההחוליםבבית2/2/50ביוםכלליתוחולשהריאותמדלקתנפטר
שבועיים.בןבהיותואביב,

קרייתהעלמיןבבית6/2/50תש״יבשבטי״טביוםלקבורההובאהתינוק
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותואביב.בתלשאול

נקראשבנםספקאיןזאתאףעלשםניתןשלתינוקמסרהלאבעדותההמשפחה
שבושמרבעיןהעוליםביתמרפאתשלההפניהמכתבעםבהצלבהוזאתאהוד
.51557המשפחהשלהעולהתעודתמספרנרשם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041533290סלמהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

התינוק/אהוד.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין
.041533266נגר)יחיא(זכריההאבשלת.ז.מספר

.041533282נגר)ברכה(בדירהאםשלת.ז.מספר
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משה)ברכה(ודינה)חיים(שלוםבניואברהםעזריאלילדים:2הנדון:
305/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקות,אחישמח,אבאבןיעקבמרשלעדותופיעל (.12ישראלדודרח')מרמורק,ברחובותושוכנה1944בשנתמתימן
ידעלעזריאלנבדקשנים,חמשבןבהיותו.1945שנתבמהלךנולדעזריאל
בדחיפותלקחתווישמכחילהילדכילאםואמרההמשפחהלביתשהגיעהאחות
לאםנאמרמכןלאחרמהוזמןהחוליםלביתנלקחעזריאלהחולים.לבית

נפטר.בנהכיהרווחהבלשכת

מכן,לאחרמספרחודשיםבביתה.אברהםאתהמשפחהאםילדה1952בשנת וישמוזראברהםשלעורוצבעכילאםואמרההמשפחהלביתאחותהגיעה
עקבותיו.נעלמוומאזהחוליםלביתנלקחאברהםהחולים.לביתלקחתו
קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירהממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

עזריאל:לגבי-הוועדהמסקנות

)ברכה(ודינה)חיים(שלוםבןעזריאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן ברחובותהמשפחהבבית16/6/46ביוםהלבבשרירמדלקתכתוצאהנפטרמשה, שנה.בןבהיותו

אברהם:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרמשה,)ברכה(ודינה
.1951שנתבמהלך

)חיים(שלוםבןאברהםכיעולהלעילהמידעמן שאירעההאםשלטבעיתמהפלהכתוצאההנראהככל

אברהם.שלגורלולגבינוסףממצאכלהוועדהבידיאין
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
משה.ואברהםעזריאלשלת.ז.הוועדהבידיאין

.0514575משהחייםשלוםהאבשלת.ז.מספר

.0514576משהברכההאםשלת.ז.מספר
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ספירה-צפירהוזהרהסלימןבתמזלהנדון:
308/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםצפירה,זהרהגבישלעדותהפיעל
התגוררהולבסוףלעגיורמכןולאחרהעיןבראשתחילהושוכנה1949בשנת

חב״ד.כפרשלידתוחלתבכפרהמשפחה

האםנלקחוהלידהלאחרתוחלת.בכפר1952נובמברחודשבמהלךנולדהמזל
מזלואילולביתההאםשוחררההיוםלמחרתצריפין.החוליםלביתובתה
החולים.בביתנשארה

באחדלחלון.מבעדאותהוראתהחודשייםבמשךהחוליםבביתלבקרהבאההאם שםיעקב.בבארילדיםלמעוןנשלחהמזלכילהנאמרהאםשלמביקוריה בשבוע.פעםהוריהאותהביקרו

הועברהוגופתהנפטרהמזלכיהודעההמשפחהקיבלהנוספיםחודשייםלאחר
היותבתהאינהשזוטענההאםאךגופהראוההוריםצריפין.החוליםלבית
חודשים.ארבעהבתתינוקתשלולאשנתייםכבתתינוקתשלגופהוזו

פטירתה.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאקברחלקתראולא'ההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

כיעולהממנוצריפין,החוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.1
שמונהבתבהיותה8/11/52ביוםאושפזהמספריהספרה"סלימן"מזל
.29/1/53ביוםויצאהימים

ימאןסלבת"מזללפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
החוליםבבית11/2/53תשי״גבשבטכ״וביוםנפטרהספריהממושבספרה"
חודשים.שלושהבתבהיותהיעקב,באר

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהצפירהוזהרהסלימןבתמזלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבתבהיותהיעקב,בארהחוליםבבית11/2/53

אותר.לאקבורתהמקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

במיל'()אלוףמימון,דוד(
ועדהחבר

.5094856מזלשלזהות

)בדימשופטתקובל,דליה
ועדהחברת

שופטקדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
תעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

570



כורש)שרה(וסעדהשלוםגןפרטי(שם)ללאהנדון:
309/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מהימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אבכורש,שלוםמרשלעדותופיעל
בראשוןלהתגוררעברהמכןולאחרלידבביתתחילהושוכנה1949שנתבמהלך
לציון.
שוחררהוהאםהרופאאסףהחוליםבביתבןהמשפחהאםילדה1953בשנת
הועברהתינוקכילמשפחהנאמרימיםארבעהכעבורהתינוק.ללאלביתה אביב.תללויצ״ו

החמישיבביקורופעמים.מספראביבתלבויצ״ובנואתלבקרהגיעהאב
נפטר.כילונמסרבנו,אתלראותמשביקשבמוסד

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

שלבנםכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 בראשון,4/2/54תשי״ד,א'באדרא'ביוםנולדקוריש"וסעדה"סאלם המשפחה.מגורימקוםלציון

"תינוקכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
וילדאםבמוסד20/2/54ביוםונפטר4/2/54ביוםנולדשלום"קריששל

לציון.בראשוןהתגוררהמשפחתואביב.תלויצ״ו
כללית.חולשההמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מחולשהנפטרורשכוסעדה
שבועייםבןבהיותואביב,

שלוםשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
תלויצ״ווילדאםבמוסד20/2/54ביוםכללית
וחצי.

הקבר.חלקת ציוןללאנקברנפלבהיותו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
התינוק.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.33678שלוםהאבשלת.ז.מספר

.33679סעדההאםשלת.ז.מספר

572



צעיריומריםיהושעבתירדנההנדון:
310/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתאומות,אםצעירי,מריםגבישלעדותהפיעל
אביב.בתלוהתגוררה1938בשנת

לאחרהדסה.החוליםבביתוירדנהיעלתאומותהאםילדה1949שנתבחיץ
כשלושלבקרםבאהומשםהחוליםביתבקרבתהבראהלביתהאםנלקחההלידה
ביום.פעמים
ניתנוהיא,היכןולשאלתהבמיטתהירדנהאתמצאהלאבהגיעההימיםבאחד
נפטרה.היאכילהנאמרולבסוףסותרותתשובותלה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

למריםילד"נולדלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית26/7/49ביום5מספרמוגרבימשכונתצעירי"וישעיהו

אביב.תלהדסה

ממנואביב,תלהדסההחוליםלביתחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.2
26/7/49ביוםלאשפוזהתקבלהנקבהממיןצעירי""יונקתכיעולה

.28/7/49ביוםונפטרה

זעירישל"בןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
החוליםבבית28/7/49ביוםנפטר5מוגרבימשכונתומרים"ישעיהו
יומיים.בןבהיותוהדסה,
כללית.חולשהמוקדמתלידההמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרהצעיריומדיםיהושעבתירדנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הדסה,החוליםבבית28/7/49ביוםכלליתוחולשהמוקדמתמלידהכתוצאה
יומיים.בתבהיותה
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

ביתשלחוליםקבלתיומןעלהוועדהמסתמכתהילודהשללמינהבאשר
אביב.בתלהדסההחולים
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המשפחה.

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהי(
ועדהחברת

ירדנה.שלת.ז.מספרהוועדהבידיאין
.0896086צוברידודהאבשלת.ז.מספר

.0896087צוברימריםהאםשלת.ז.מספר

הרישום

בצערמשתתפתהוועדה

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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אליהוודייזימרדכיבןדודהנדון:
311/95מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאחיואליהו,רונימרשלעדותופיעל
לרחובות.סמוךקובבהבמעברתהתגוררההמשפחהמעירק.

דאודידיעלוהועברברעדודחשוחצישנהבןבהיותו1953שנתבמהלך
למשפחהנמסרלמחרתהרופא.אסףהחוליםלביתבמחנה(מוכרת)דמותראזל
נפטר.דודכי

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

לפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךגיליוןאיתרההוועדה.1
.23/5/53ביוםקובבהבמעברתנולדאליהוודזימרדכיבןדוד

לפיוהרופא,אסףהממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
יומייםוחצי.שנהבןבהיותו,5/7/54ביוםאושפזמקובבהאליהודוד
שלבמצבהגיעהחוליםולביתושילשוליםהקאותהופיעוקבלתולפני

ספורות.שעותלאחרונפטרגסיסה

מקובבהאליהומרדכיבןדודלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.3
החוליםבבית6/7/54ביוםונפטר5/7/54ביוםאושפזרחובותידשעל

הרופא(.)אסףצריפין
רעלת.המוות:סיבת

אליהומרדכיכןדודלפיוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
צריפין.החוליםבבית,6/7/54בתמוז,ה'ביוםנפטר

דודלפיולציוןראשוןקדישאחברהשלקבורהתעודתהוועדהבידי.5 החדשהעלמיןבביתונקבר,6/7/54תשי״ד,בתמוזה'ביוםנפטראליהו
ילדים.בחלקת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטראליהוודייזימרדכיבןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וחצי.שנהבןבהיותו,צריפיןהחוליםבבית6/7/54

בחלקתלציוןבראשוןהחדשהעלמיןבבית6/7/54ביוםלקבורההובאדוד
התינוקות.
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המשפחה.

מימוןדוד
אלוף)מיל'(,
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהי(
ועדהחברת

.5186176דודשלת.ז.מספר-הרישום

בצערמשתתפתהוועדה

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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שרעביושולמיתעמרםבתמריםהנדון:
312/95מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהגרמה,שושנהגברתשלעדותהפיעל
שמר.בעיןהתגוררההמשפחה.1948בשנתמריםעםיחדלארץמתימן

למרפאתלהביאהנתבקשהוהאםמשילשוליםמריםסבלהוחצישנהבתבהיותה
לכןבתה.עבורמזוןתלושיממנהנלקחומכךוכתוצאהסירבההאםהמחנה.
במשךסגורבחדרהושארהשםלמרפאה,מריםאתהאםהביאהבדירהבלית

יומיים.
התלווההאבהחולים.לביתמריםאתלהעבירשישלאבנאמריומייםלאחר
הודיעומכןלאחרשבועותשלושהאושפזה.שםהחולים,לביתבנסיעהאליה

נפטרה.שמריםהמחנהברמקול

פטירתה.אתהמאשרמסמךאוקברחלקתגופה,ראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

.13/3/52ביוםהפניםמשרדרישומיפיעללארץעלתההמשפחה.1

עמרםמריםלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
כשלושה28/6/50ביוםנפטרהג'שמרעיןהעוליםמביתשרעבייהודה
וחצי.שנהבתבהיותההעלייה,לאחרחודשים
ודיפטריה.ילדיםשיתוקהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
בבית29/6/50ביוםנפטרהג'שמרעיןהעוליםמביתשרעבימרים

וחצי.שנהבתבהיותההממשלתי,החולים
שרעבימריםלפיוהספרדית,קדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4

י״דביוםונקברהשנתיים,בתבהיותהנפטרה,שמרעיןהעוליםמבית
שבמקום.התינוקותבחלקת,29/6/50בתמוז

הוועדה:מסקנות

נפטרהשרעביושולמיתעמרםבתמריםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״ם.החולליםבבית28/6/50ביום

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת29/6/50ביוםלמחרתנקברהמרים

משרדשלהפטירותבפנקסשנרשםכפיהפטירהבמועדרואהאינההוועדה
לעיל.האמורהמהמסקנהלשנותכדיבושישגורםמשוםהבריאות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.042022004מריםשלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סעידושרהיעקבבןנחוםהנדון:
314/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםסעיד,שרהגבישלעדותהפיעל
העין.ראשבמחנהושוכנה1949בשנת
שהאםלאחרדג'אני.החוליםבביתבןהאםילדהארצהעלייתהלאחרחודש
האםבמחנה.התינוקותלביתנחוםבנהנלקחהחוליםמביתחזרוובנה יום.מידיאותוהיניקה
כילהונאמרבמיטתונחוםאתמצאהלאהתינוקותלביתבהגיעההימיםבאחד
נחוםכילהנאמרלצריפיןהמשפחהבהגיעצריפין.החוליםלביתהועבר
נפטר.כילהםנמסרושםיעקבלבארלאשפוזהועבר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
,302מספרלכרטיס

ביוםארצהעלוובתםסעידוזהרהיעקביעקבלפיו
.17/2/50ביוםנפטרנחוםכיצויןכן.7/10/49

בןנחוםלפיויעקב,בארהחוליםביתשלאשפוזחשבוןאיתרההוועדה.2
יומיים.למשךפברוארבחודשאושפזיעקב

המתייחסרישוםובוב',העיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
נפטרסעידוזהרהיעקביעקבנחוםכיעולהממנו,302מספרלכרטיס חודשיים.בןבהיותו,9/2/50ביום

,302מספרלכרטיסהמתיחסרישוםובוהסוכנותשליומןאיתרההוועדה.4 יעקב,בארהחוליםבבית9/2/50ביוםנפטריעקב"בן"נחוםלפיו
חודשים.שלושהבןבהיותו

כיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5 בבית9/2/50ביוםנפטרא'העיןראשהעוליםממחנהיעקב"בן"נחום
חודשים.שלושהבןבהיותויעקב,בארהחולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

חברהעבורהעיןראשהעוליםמחנהמאתלקבורההפניהאיתרההוועדה.6
נחוםשלקבורתואתלסדרמבקשיםלפיה,9/2/50מיוםתקווהפתחקדישא

שלושהבןבהיותויעקב,בארהחוליםבביתשנפטרהעיןמראשיעקבבן
חודשים.

בן"נחוםלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
והובאחודשיםשלושהבןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהיעקב"

.10מספרקברי״ג,שורהב',ילדיםבחלקת10/2/50ביוםלקבורה
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הוועדה:מסהנות

מדלקתנפטרסעידושרהיעקבבןנחוםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שלושהבןבהיותויעקבבארהחוליםבבית9/2/50ביוםריאות

חלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית10/2/50ביוםלקבורההובאנחום
.10מספרקברי״ג,שורהב',ילדים

וזאתודאיהזיהויהמסמכים,בכלנרשםלאנחוםשלמשפחתוששםאףעל
במסמכים.המופיע302הכרטיסמספרעםבהצלבה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
נחום.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0004106622שרהסעידהאםשלת.ז.מספר
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)עודה(מדמוני)מלכה(ומריםיוסף 315/95מספרתיק
בןמרדכיהנדון:

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחימדמוני,שאולמרשלעדותופיעל
ביתבמעברתלהתגוררהמשפחהעברהמהזמןלאחרשמר.בעיןתחילהושוכנה

.שאן

התינוקות.לביתהועברהלידהולאחרבמעברה14/7/51ביוםנולדמרדכי
כהרגלההאםהגיעהוחצישנהבןבהיותוביום.פעמייםלהיניקוהגיעההאם עפולה.החוליםלביתוהועברחלהכילהנאמראךמרדכיאתלהיניק

משוםלזהותוהתקשואךהחולים,בביתמרדכיאתלבקרבאווהדודההאם
נמסרהחוליםלביתהעברתולאחריומייםגבוהה.קומותייםמיטתעלששכב
ונקבר.נפטרהילדכיהמחנהמדריךידיעללאב

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
להמציאנתבקשהובו7/5/74מיוםהגיוסמלשכתמכתבהגיעהמשפחהלבית
מרדכי.שללאיתורוהנדרשיםפרטים
החקירה:ממצאי

בן"מרדכיכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 עיןבמעברת14/7/51תשי״אבתמוזי'ביוםנולדעוודה"ומריםיוסף
הנציב.

כיעולהממנועפולה,העמקהחוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.2 ביוםהחוליםלביתהתקבלהנציבמעיןעודה"יוסףיחיה"מרדכי
ממיםמכוייההאב(דברי)לפיסובלכשהואשנתייםבןבהיותו5/11/52
חמים.

הכרה,מאבדןסובלכשהואהחוליםלביתהתקבלמרדכיכיצויןעוד
חלהלאכוויה.אחריפצעישהבטןובאזורוהתכווצויותבפהקצף

.16/11/52ביוםהכרהמחוסרבעודונפטרוהואבמצבוהשתפרות

כיעולהממנועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
16/11/52ביוםנפטרהנציבעיןממעברתחודשים17בןמרדכי,עודה
עפולה.החוליםבבית

טטנוס.הרעלתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מדמוני)מלכה(ומריםיוסףבןמרדכיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
16/11/52ביוםעפולההעמקהחוליםבביתטטנוס,מהרעלתנפטר)עודה( חודשים.וארבעהשנהבןבהיותו

אותר.לאמרדכישלקבורתומקום
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

לכ\>(
שופטת)דימ'(קובל,דליה

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

העתק:
)עודה(מדמונימרדכישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

050683317.
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דלאלותופחהיוסףבת)נעימה(נעמיהנדון:
316/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחידלאל,שאולמרשלעדותופיעל
שוכנההמשפחהחודשים.עשרהבתבהיותה)נעימה(נעמיעםיחד1951בשנת

רמתיים.במעברת

ידיעלונלקחהמשילשולים)נעימה(נעמיסבלההעלייה,לאחרמהזמן
)נעימה(נעמיאתליוותההאםהעין.ראשהחוליםלביתסוציאליתעובדת למחרתהאבכשבאלביתה.ושבהבמקוםמהזמןעמהנשארההחולים,לבית נפטרה.)נעימה(נעמיכילונאמרהחולים,לביתהיום

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

מגןערכתלקבלתוהזמנהלבוחרהודעותגיוס,צולדבריה,קיבלה,המשפחה
)נעימה(.נעמישלשמהעל
נעימהשלשמהעל15/11/95מיוםהפניםמשרדשלמסמךהמשפחהקיבלהכן
בארהיתהשלההאחרונההמגוריםכתובתכיעולהממנודלאל,יוסףבת

יעקב.

החקירה:ממצאי

נעימהלפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלחולהכרטיסאיתרההוועדה.1
ביוםונפטרה17/6/51ביםאושפזה,94אוהלרמתייםממעברתדלאליוסף

חודשים.שבעהבתבהיותה,29/6/51

טרםחודשיםשלושהארצהעלתהוכיעירקיממוצאנעימהכיצויןכן
אשפוזה.

לפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלסופיגיליוןאיתרההוועדה.2
ביוםאושפזה,94אוהלרמתייםממעברתדלאלשמאוליוסףנעימה

חודשים.שבעהבתבהיותה,17/6/51

מאוד...קשההיההכללימצבה...17/6/51ב-"נתקבלהכיצויןכן
וכמהמאודנפוחההזמןכלהיתההבטןהפה.דרךמשקיבלההכולהקיאה
נפטרה".והילדהמאודהורעמצבה29/6ב-קיבה.שתיפתנעשהפעמים

"ילדהכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
ראשהדסההחוליםבביתנפטרהיעקב,מבארדלאל"שמואלבתנעימה סגולההעלמיןבבית2/7/51ביוםלקבורהוהובאהשנהבתבהיותההעין,
.8מספרקברכ״ה,שורהב',ילדותבחלקת
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הוועדה:מסקנות

נפטרהדלאל,יוסףבת)נעימה(נעמיכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חודשים.כשבעהבתבהיותה,29/6/51ביום

תקווהפתחסגולההעלמיןבבית2/7/51ביוםלקבורההובאה)נעימה(נעמי
.8מספרקברכ״ה,שורהב',ילדותבחלקת

ביומןשמואלבתכנעימהשנרשמהאףעל)נעימה(נעמישלבזיהויהספקאין
אביה.שלהשנישמוזהושכןהקבורה,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.046898888דלאלנעמישלת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סרוסיואסתריוסףבןנתןהנדון:
317/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מלובלארץהמשפחהעלתההתינוק,שלאחיוסרוסיצורימרשלעדותופיעל
התגוררההמשפחהשנתיים.כבןשהיהנתןעםיחד,1950אפרילבחודש

בעתלית.

החוליםבביתואושפזוהקאותקיבהמקלקולנתןסבלעלייתםלאחרכחודש
הוטב.ומצבובשבתלבקרוהלכההאםיום.יוםאמואותוביקרהשםרמב״ם,

למחרת.לחזורלהנאמראךלשחררוביקשההאם

ראולאההוריםנפטר.נתןכילוונמסרהחוליםלביתהאבהגיעלמחרת
קבר.חלקתאוגופה

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

בחיפה,רמב״םהממשלתיהחוליםמביתמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.1
וחצי.שנהבןבהיותו2/8/50ביוםאושפזסרוסינתןכיעולהממנו
החמישיביוםריאות.דלקתוקיבלבהצבתחלהאשפוזולפניימיםחודש

ביוםונפטרהכרהמחוסרהיההערבובשעותנשימהמקוצרסבללאשפוזו
בוקר.לפנות6/8/50

סרוסינתןלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2
חודשים.18בןבהיותו7/8/50ביוםנפטרא',עתליתהעוליםמבית

המוות.לאחרנתיחהנערכה

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

נתןכיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנחסהוועדהבידי.3
בבית7/8/50תש״יבאבכ״דביוםנפטרעתליתהעוליםמביתסרוסי
חודשים.19בןבהיותובחיפה,החולים

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

1948שנתבמהלךנולדסרוסינתןלפיהפטירה,תעודתאיתרההוועדה.4
בחיפה,הממשלתיהחוליםבבית7/8/50תש״יבאבכ״דביוםונפטר
חודשים.19בןבהיותו

סרוסינתןכיעולהממנודוד,מחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.5
במקום8/8/50באבכ״הביוםלקבורהוהובאחודשים20בןבהיותונפטר

התינוקות.
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הוועדה:מסקנות

יוםביןנפטרסרוסיואסתריוסףבןנתןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
וחצי.שנהכבןבהיותובחיפה,רמב״םהחוליםבבית7/8/50ליום6/8/50

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית8/8/50ביוםלקבורההובאנתן

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.042151549נתןשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מליחיוזהרהשמעוןבתיונההנדון:
318/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בחודשארצההמשפחהעלתההתינוקת,אבימליחי,שמעוןמרשלעדותופיעל
העין.ראשהעוליםבמחנהושוכנהמתימן1949ספטמבר

שלושההמשפחה.באוהלבתהאםילדה1949ואוקטוברספטמברהחודשיםבין
המשפחהבניאתושכנעההמשפחהלביתאחותהגיעהמכן,לאחרחודשים
ויצ״ו.שלהתינוקותלביתיונהאתלהעביר

בבואוהחלון.מבעדאותהוראהלבקרהאחיההגיעמכן,לאחרימיםעשרה
נודעברור,לאחריונה.אתראהלאהצהריים,אחרבשעותיוםבאותובשנית

אביב.בתלהחוליםלביתהועברהיונהכילו

לונמסרתקווהבפתחבילינסוןהחוליםובביתחוליםבתילמספרנסעהאב
גופתה.אתלולהראותסירבואךנפטרה,בתוכי

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

לקבורהיוגההובאהבהלול-מינקובסקיועדתממצאיפיעלכיצייןהאב
הקבר.חלקתאתמצאלאהואאךסגולה,העלמיןבבית

החקירה:ממצאי

וזהרהסלם"שמעוןלפיה,39383מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 העוליםבביתושוכנו30/10/49ביוםמשפחתםעםארצהעלומוליחי"
בי.העיןראש

ארצהעלהמלחי"סאלם"שמעוןלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2 .30/10/49ביום

המתיחסרישוםובוב',העיןראשמחנהשלכניסהיומןאיתרההוועדה.3
וזהרהסלם"שמעוןלפיו,39383עולהותעודת1300מספרלכרטיס .30/10/49ביוםארצהעלומוליחי"

המתייחסרישוםובוב',העיןראשמחנהשלילודהיומןאיתרההוועדה.4
נולדהמליחיוזהרהסאלםשמעוןבתיונהלפיו,1300מספרלכרטיס .27/1/50ביום

גיהתינוקותביתהעיןראשמחנהמאתלאשפוזהפניהאיתרההוועדה.5
מספרלכרטיסהמתייחסרישוםובוהדסההחוליםביתעבור"4/5"מיום
1300,

ארבעהבתמלחישמעוןבתיונהאתלאשפוזלקבלמבקשיםלפיה
מעיים.מדלקתהסובלתחודשים

בת"יונהלפיוהדסה,החוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.6
בבירור(,רשוםאינוהיום)תאריך"5/50"ביוםאושפזהמלכי"שמעון חודשים.ארבעהבתבהיותה

2,560)משקלהמאודירודתזונתי"במצבהתקבלההיאכיצוין,כן
נפטרההילדה-אנטיביוטיקהמתן...למרותריאותדלקתשלממצאגרם(

למחרת".

נפטרהג'ממחנהמלחי"שמעוני"יונהכינרשםהמצורףהחוםבגיליון
.08:00בשעה6/5/50ביום
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המתייחסרישוםובוב',העיןראשמחנהשלתמותהיומןאיתרההוועדה.7
,1300מספרלכרטיס

נפטרהמליחי,וזהרהסאלםשמעוןבתיוגהלפיו
חודשים.ארבעהבתבהיותה5/5/50ביום

שמעוןבתיונהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.8
כ'ביוםונפטרה1/1/50ביוםנולדההעין,ראשהעוליםממחנהמליחי
.7/5/50תש״יבאייר

תזונה.תתהמוות:סיבת

מיוםב'מחנההעיןראשהעוליםביתמאתלקבורההפניהאיתרההוועדה.9
רישוםובוג'העיןראשהעוליםביתשלהקליטהמחלקתעבור7/5/50
לבית"נשלחהמליחישמעוןבתיונהלפיו,1300מספרלכרטיסהמתייחס
נפטרההיאהחוליםמביתשנתקבלמכתבולפי5/5/50ביוםהדסההחולים
להורים".ולהודיעלפניכםזאתלרשוםנא6/5/50ביום

העוליםממחנהמלחי"שמעון"יונהלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.10
והובאהתזונהמתתכתוצאהחודשיםחמישהבתבהיותהנפטרההעין,ראש

.8/5/50ביוםתקווהבפתחלקבורה

"יונהכיעולהממנותקוה,פתחקדישאחברהשלאישוראיתרההוועדה.11
חמישהבתבהיותההעיןראשהעוליםבמחנהנפטרהמלחי",שמעוןבת

תש״יבאיירכ״אביוםסגולההעלמיןבביתלקבורהוהובאהחודשים
.7מספרקברי״ז,שורהבי,ילדותבחלקת8/5/50

הוועדה:מסקנות

נפטרהמליחי,וזהרהשמעוןבתיונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבתבהיותההעין,ראשהעוליםבבית6/5/50ביוםתזונהמתתכתוצאה
חודשים.ארבעה

ב',ילדותבחלקת8/5/50ביוםסגולההעלמיןבביתלקבורההובאהיונה
.7מספרקברי"ז,שורה

יונה.שלפטירתהמועדקביעתלגביהחוםגיליוןעלמסתמכתהוועדה
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

.4150887מליחישמעוןהאב:שלת.ז.מספר
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יוסףונגהחייםבתאסתרהנדון:
320/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שנתבסוףארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחייוסף,יגאלשלעדותופיעל
ומשםעתליתבמחנהשוכנההמשפחהילדיהם.שניעםיחד1949תחילת1948
שמונה(.)קרייתלחלסהעברה
ביוםבטבריה.הסקוטיהחוליםבביתאסתראתהאםילדה,6/3/53ביום

אסתראתשבדקהאחותהמשפחהלביתהגיעהשנה,חציבתבהיותה6/8/53
שםהחולים,לביתאיתהאותהולקחהבטובחשהאינהאסתרכילאםואמרה
ימים.עשרהשהתה
החוליםבביתאסתראתלבקריגאלבנהעםיחדהאםהגיעה16/8/53ביום
בגסותגורשהאךגופתה,אתלראותדרשההאםנפטרה.כילהםנאמרושם
החולים.מבית

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בשנתומשםתקווהפתחעמישבבמעברתלהתגוררהמשפחהעברה1954בשנת
העין.לראשעברו1966
שמהעלהתקבלוכןאסתרשלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלה8/3/70ביום

הנחהכפרסהמעניקהדיורלתרבותהאגודהשלפרסוםאחיה,לדבריאסתר,של שמהעליוסףיגאלשלעדותופיעלהגיעזהפרסוםלדיור.חיסכוןבתכנית
אסתר.של

שלכתובתשינויעלבהודעהאסתרשלשמהמופיעהמשפחה,לדבריכן,כמו
פטירתה.לאחרשניםוזאתהפניםמשרד

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

אסתר:לגביהמשפחהטענות

רופא.חתימתאיןהמחלהגיליוןעל.1

שנה.40לאחררקשהוצאהזהותמספרבליפטירהתעודת.2

.24/8/53הקבורה-מועד-לבין16/8/53הפטירה-תאריךביןהזמניםפער.3

שמונהחלפומדוע,17/8/53-הפתולוגיהדו״חשעללתאריךבהתייחס.4
לקבורה.להבאתהעדימים

ציוןללאבקברתקברשנהחציכבתשתינוקתייתכןכיצדתוהההמשפחה.5
נפל.היאאיןשהריקברמספראושורה

שלהתושביםבמרשםאסתרשלהאישייםפרטיהעודכנוהמשפחה,לדברי.6
עדייןשהיאלהאמיןלמשפחההגורמתעובדה,1967בנובמברהפניםמשרד
החיים.בין
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החקירה:ממצאי

שמספרוהפניםמשרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
שיכוןשמונהמקרייתיוסףונוגהחייםבתאסתרכיעולהממנו,178049

שמונה.בקרית6/3/53ביוםנולדה,39

7786/53גיליוןמספררמב״םהחוליםלביתכניסהכרטיסהוועדהבידי.2
ב',39מחלסהיוסףחייםכתאסתרכיעולהממנוהמשפחה,שמסרה
שישהבתבהיותה,16/8/53ביוםונפטרה6/8/53ביוםלאשפוזהתקבלה
חודשים.

חיפהרמב״םהממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןהוועדהבידי.3
אושפזה,7786/53חולהמספריוסףאסתרכיעולהממנוהמשפחה,שמסרה
.6/8/53ביום

שבועבשעלתוחלתהקיצוניתזונהתתשלכמקרה"נשלחהנרשם:בגיליון
עלהחוםרעהיההכללימצבהוהקיאהשילשלהלאכולוסירבהקבלתהלאחר
הורעפתולוגי...מצבהממצאשוםנמצאלאפזיולוגית...בבדיקה39ל-

נפטרה".לאשפוזה11ה-וביום

בתבהיותה,16/8/53ביוםאסתרנפטרההמחלהסיכוםגיליוןפיעל
חודשים.שישה

יוסףכיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
חיפה,החוליםבבית16/8/53ביוםנפטרה,39חלסהממעברתחייםאסתר

שמש.ד״רהמודיע:הרופאשםחודשים.שישהבתבהיותה

תזונה.ותתריאותדלקתהמוות:סיבת

רמב״םהפתולוגיהמכוןשל517מספרגופהנתיחתדו״חהוועדהבידי.5
נותחה,1מביתןיוסףאסתרשלגופתהכיעולהממנוהמשפחה,שמסרה
,17/8/53ביום

חודשים.שישהבתבהיותה

חיפה,הספרדיתקדישאחברהשל3.197מסיקבורהאישורהוועדהבידי.6
נפטרההיום(",שמונה)קרייתחלסה"ממעברתיוסףאסתרכיעולהממנו

העלמיןבבית24/8/53ביוםלקבורהוהובאהחודשיםשישהבתבהיותה
הילדים.בחלקתדודמחנה

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרהיוסף,ונגהחייםבתאסתרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותהחיפה,רמב״םהחוליםבבית16/8/53ביוםתזונהותתריאותמדלקת

חודשים.שישהבת

הילדים.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית24/8/53ביוםלקבורההובאהאסתר
בחלקה.הקברמקוםשלמדויקציוןאין
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המשפחה:לטענותבאשר

כיעולהחיפה,רמב״םהחוליםבביתהוועדהחוקרישערכומבדיקה.1 שנשארוכלחוקפיעלהחוליםביתידיעלהושמדוהמחלהגיליונות במספר(760)אלהסיכומיםמודפסים.מחלהסיכומיהםאלהמגיליונות רופא.חתימתנושאיםאינם

עבדאכןשמשד״רבשםרופאכיהובררהוועדהחוקרישערכומבדיקה
חיפה.רמב״םהחוליםביתשלהילדיםבמחלקת

הוצאהואשרבפנינוהוצגהשלאהמשפחהמתייחסתאליההפטירהתעודת.2
משרדנוהליפיעלמסתמכתאסתר,שלפטירתהלאחרשנה40כ-כנטען הבריאות.משרדשלפטירותרישוםספרשלמקורירישוםתמציתעלהפנים
מספררישוםאיןהבריאות,משרדשלהפטירותרישוםבספריכייצוין
מצויןלאהמאוחרותהפטירהמתעודותברבותכןועלהנפטרשלת.ז.
זהות.מספר

אסתר.שלבקבורתהשחללעיכובהסברלוועדהאין.3

קדישאחברהידיעלילדיםבחלקתנקברודודמחנההעלמיןבבית.4
הקבר.מקוםסימוןללאשנתייםגילעדילדיםהספרדית,

השוניםלנוסחיםמקיפההתייחסותכלולההוועדהשלהכלליבדו״ח.5
הפנים.משרדשברישומי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.178049יוסףאסתרשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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רדה-רצוןוגינה)ישראל(שמעוןבןציוןהנדון:
326/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיורצון,צדוקמרשלעדותופיעל
העין.בראשוהתגוררה,1949בשנתמתימן
הדסההחוליםבביתציוןאושפזללידתוסמוך.22/11/49ביוםנולדציון
לביתהגיעהעםלידתו,לאחרמהזמןלהיניקו.הגיעהוהאםהעין,ראש

נפטר.ציוןכילהנאמרהחולים,

ציוןכילונאמרבהגיעוציון.אתלקבורמנתעלהחוליםלביתחזרהאב
הראהוהשומרהעלמיןלביתהלךהאבסגולה.העלמיןבביתלקבורהכברהובא
מצאולאנוספיםעובדיםבעזרתחפרהאבציון.שלקבורתומקוםאתלו

דבר.

פטירתו.אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

שמעוןלפיוהמשפחה,שמסרה(63797)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 .22/11/49ביוםנולדציון

מספרלכרטיסהמתייחסא',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
כן.4/10/49ביוםארצהעלורדה"וגינאשמעון"ישראללפיו,1704 .22/11/49ביוםנולדציוןכיצוין

כרטיסעלרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירהיומןאיתרההוועדה.3
6/1/50ביוםנפטררדה"שמעוןישראל"ציוןכיעולהממנו,1704מספר

במחנה.החוליםבביתנפטרציוןכיעולהנוסףפטירותמיומן

שמעוןישראלציוןבןלפיההפנים,משרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.4
.6/1/50תש״יבטבתי״זביוםנפטרהעיןראשממעברת

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

מחנהמטעם1704מספרלכרטיסהמתייחסתלקבורההפניההוועדהבידי.5
ממנהתקווה,פתחקדישאחברהעבור6/1/50מיוםהעיןראשהעולים
בןשמעוןישראלציוןבןשלקבורתואתלסדרמבקשיםכיעולה

החודשיים.

ציון"בןהילדלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
6/1/50תש״יבטבתי״זביוםלקבורההובאבמקור()כךשמנון"ישראל
.7מספרקברח',שורהב',ילדיםבחלקתחודשייםבןבהיותו
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הוועדהמסהגות

רדה-רצוןוגינה)ישראל(שמעוןבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיים.בןבהיותוהעין,ראשבמחנההחוליםבבית6/1/50ביוםנפטר
שורהב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבביתיוםבאותולקבורההובאציון

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

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

.041351743)ישראל(שמעוןהאבשלת.ז.מספר

.041351744רדהגינההאםשלת.ז.מספר

.7מספרקברח',

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה
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)רוגן(רינגיקארומרגליתרפאלבנותתאומות-ולאהרחלהנדון:
329/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מאירןארצההמשפחהעלתההתאומות,אם,רונןמרגליתגבישלעדותהפיעל
בהגיעהלהיריונההשמיניבחודשהייתההאם.1949אוקטוברחודשבמהלך
חנה.פרדסבמחנהשוכנההמשפחהארצה.

רחלשנקראותאומותחדרה,החוליםבביתהאםילדהמכן,לאחרימיםחודש
להמסרהאחותלשלומן,ומששאלההלידהלאחראותןראתהלאהאםולאה.

נשארוהתאומותואילוהאםשוחררהמכן,לאחרימיםמספרבריאות.הןכי
והתאומותלבקרןבאהאבישוחררו.שבועבעודכינאמרלאםהחולים.בבית
בריאות.היו

הואהתאומות,לשלוםושאלהחוליםלביתהאבהתקשרמספר,ימיםכעבור
בצהריים.נפטרההשנייהואילובוקרבאותונפטרההתאומותאחתכינענה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

לתאומות:בנוגעממצאיםכלמצאהשלאשלגי,לוועדתנמסרהעדות

בביתילדההאםכיעולה,ומדבריהםהמשפחהעםשוחחוהוועדהחוקרי
עליהןכילאם,נמסרולכןמאודי'קטנותשהיותאומותבחדרההחולים
התינוקות.אתכללראתהלאהאםהחולים.בביתלהישאר

לביתלהתקשרלמחנה,שחזרהלאםאמרההמחנהאחותמכן,לאחרימיםמספר
אחתכילה,שמסררופאעםשוחחההאםבמקום.מבקרתשהיאלפניהחולים
החולים.בביתנפטרההשנייהואילולחיפהבדרךבבוקרנפטרההתאומות
החקירה:ממצאי

)ראיגגקר(רפאל)רבי(האבלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1 .30/1/50ביוםארצהעלהרונן

מאזוריםהחוליםבתיברישומימקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.2
אךהפטירות,וביומנילרשותםהעומדיםהארכיוניםביתרגםכמושונים

התאומות.שלגורלןעללהצביעהיכולממצאכלהעלולא

הוועדה:מסקנות
בנותורחללאההתאומותגורלעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

)רונן(.רינגיקארומרגליתרפאל

595



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
ולאה.רחלהתאומותשלת.ז.הוועדהבידיאין

.4197651רינגיקאררפאלהאבשלת.ז.מספר

.4197652רינגיקארמרגליתהאםשלת.ז.מספר
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בוניולולואהסאלםבתידידההנדון:
330/95מספרתיק

התלונה:פרטי

שנתבמהלךידידהנולדההתינוקת,שלדודהמדר,יאירמרשלעדותופיעל
עתלית.במחנהושוכנהארצההמשפחהעלתה1949שנתבתחילת.1948

לחיפה.ונשלחהברעהחודשיםשבעתבתידידהחשהמכן,לאחרמהזמן
יומייםכעבורלחלון.מבעדאותהוראתהלבקרההחוליםלביתנסעההמשפחה
והובאהנפטרהידידהכילהםנמסרהחולים,לביתההוריםמשהגיעושלושה

לקבורה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

עולהבהלול-מינקובסקי.ועדתחוקרילפניהאםשמסרה24/3/67מיוםמעדות
חמישהבתבהיותהידידה,בתהעם1949פסחלפניארצההגיעההאםכי

בתימן.נשארבעלהואילוחודשים

לביתידידהנלקחההגיעםעםאי.עתליתבמחנהשוכנווידידההאם
בחיפההחוליםלביתונלקחהברעחשהימיםמספרכעבורהתינוקות.

נפטרה.כילהםנאמרימיםמספרולאחר

החקירה:ממצאי

ארצהעלתהמדר""לולבההאםלפיולארץ,כניסהרישוםאיתרההוועדה.1
"בןתינוקעם19/1/49ביום

1."

הבריאותמשרדשלשוניםברישומיםמקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.2
לאאךעלמין,ובתיחוליםבתיברישומיגםכמוהפנים,משרדוברישומי
ידידה.שלגורלהעללהצביעהיכולממצאכללאתרהצליחו

הוועדה:מסקנות
סאלםבתידידהשלגורלהעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

בוני.ולולוה
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
בוני.ידידהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.396832בוניסאלםהאבשלת.ז.מספר

.395920בונילולוההאםשלת.ז.מספר
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יחיאל)יחיא(וחנה)מוסא(משהבתיהודיתהנדון:
331/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחייחיאל,דודמרשלעדותופיעל
באשקלון.לגורעברהומשםהעיןראשבמחנהושוכנה1949בשנת

אחתיהודית,בהיותאשקלון.החוליםבביתתאומותהאםילדה1951בפברואר
רופאבהוראתלמרפאה.והועברהברעחשהחודשיםחמישהכבתהתאומות,
נמסריוליחודשבמהלךצריפין.החוליםבביתטיפוללקבלתיהודיתהופנתה

נפטרה.יהודיתכילאם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

)יחיא(וחנה)מוסא(משהבתיהודיתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן חמישהבתבהיותהצריפיןהחוליםבבית19/7/51ביוםנפטרהיחיאל
חודשים.

בחלקתלציוןראשוןהישןהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהיהודית
ילדים.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

.050045202יהודית שלזהותתעודתמספר-הרישום
העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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תעיזיוחנהיחיאבןאבנרהנדון:
332/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיתעיזי,דודמרשלעדותופיעל
העין.בראשושוכנה1949בשנת
לאחרקצרזמןבאוהל.אבנראתהאםילדההמשפחה,עלייתלאחרמהזמן באחדיום.מדילהיניקובאהוהאםהתינוקותלביתאבנרהועברלידתו

נפטר.אבנרכילהנאמרהתינוקותלביתהאםכשבאההימים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

וחנהחייםיחיאכיעולהממנה,53023מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 ראשהעוליםבביתושוכנו20/9/49ביוםארצהעלווילדיהםתעיזי
העין.

ביוםונפטר13/1/50ביוםבמחנהנולדאבנרכיבתעודהנרשםכן
7/5/50.

המתייחסרישוםובואי,העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
נולדאבנרכיעולהממנו,53023מספרעולהולתעודת240מספרלכרטיס
נפטר.וכי13/1/50ביוםהעיןראשבמחנה

העיןראשמחנהשלהתינוקותמביתרפואילטיפולהפניההוועדהבידי.3
בקשהובו)הדסה(,העיןבראשלילדיםהחוליםלבית3/4/50מיוםא'

שלאבחנהבגין13/1/50ילידתעיזי"זכריהבן"אבנראתלאשפז )רעלת(.דיסטרופיה

.240המשפחהלכרטיסהמתייחסרישוםצויןכן

עולהממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.4 3/4/50ביוםלאשפוזהתקבלחודשיםשלושהבןתעיזיזכריהבןאבנרכי
צויןכןוהקאות.׳חוםק״ג,3,800במשקל)רעלת(דיסטרופיהשלבאבחנה

ונפטר.משילשוליםסבלהואולאשפוז35ה-ביוםכי

בן"אבנרכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 בבית7/5/50תש״יבאיירכ'ביוםנפטר13/1/50ילידתעיזי"זכריה
העין.ראשהדסההחולים
מעיים.ודלקתהתייבשותתזונה,תתהמוות:סיבת

עולהממנוהבריאות,משרדשל06124מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.6 בןבהיותונפטרהעיןראשהעוליםממחנהתעיזיזכריהבןאבנרכי
ביוםונקברמעייםודלקתהתייבשותתזונה,מתתכתוצאהחודשיםחמישה
תקווה.בפתחהעלמיןבבית8/5/50תש״יבאיירכ״א
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עולהממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.7
כ״אב'ביוםלקבורההובאחודשיםחמישהבןתעיזיזכריהבןאבנרכי

קברט״ז,שורהבי,ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית8/5/50באייר
.14מספר

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרתעיזיוחנהיחיאבןאבנרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ראשהדסההחוליםבבית7/5/50ביוםמעייםודלקתהתייבשותתזונה,מתת

חודשים.כארבעהבןבהיותוהעין,

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית8/5/50ביוםלקבורההובאאבנר
.14מספרקברט״ז,שורהב',ילדים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
אבנר.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

0067835תעיזייחיאהאבשלת.ז.מספר

602



)דאודי(דוידי)שמעה(ושושנהיוסףבןציוןהנהון:
333/95מספרתי?

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אם)דאודי(,דוידישושנהשלעדותהפיעל
חודשים.וחציארבעהבןבהיותוציוןעםיחד1949שנתבמהלךמתימן

העין.ראשבמחנהשוכנההמשפחה
מידיאמואותוביקרהשםהתינוקות.לביתציוןהועברלמחנההגיעםעם

ציוןאתמצאולאהתינוקותלביתההוריםבבואמכןלאחרמהזמןיום.
החולים.לביתונלקחחלהכילהםונאמרבמקום
לקבורה.והובאנפטרציוןכילהםנאמרהחוליםלביתבהגיעם

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

דוידיושמעהיוסףיוסףלפיה58821מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
כיצויןכןהעין.ראשהעוליםבביתושוכנו19/12/49ביוםארצהעלו נפטר.וכיבהגיעוחודשייםבןהיהציון

.2164כרטיסמספרצויןהעולהבתעודה

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
דויד"ושמעהיוסף"יוסףלפיו,58821מספרעולהותעודת2164מספר
בהגיעוחודשייםבןהיהציוןכיצויןכן.19/12/49ביוםארצהעלו
.12/1/50ביוםנפטרוכי

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהסוכנותשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
ביוםנפטרדויד"ושמעהיוסףיוסףבן"ציוןלפיו,2164מספר

חודשיים.בןבהיותו,12/1/50

המתייחסרישוםובוהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
ביוםנפטרדוד"יוסףיוסףבן"ציוןלפיו,2164מספרלכרטיס
חודשיים.בןבהיותוב',העיןראשבמחנה13/1/50

יוסףבן"ציוןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
תש״יבטבתכ״דביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהדוד"יוסף

חודשיים.בןבהיותוהעין,ראשבמחנה13/1/50
ורעלת.דיסטרופיההמוות:סיבת

"ציוןכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
והובאחודשייםבןבהיותונפטרהעין,ראשממחנהדוד"יוסףבן

קברח',שורהב',ילדיםבחלקת13/1/50תש״יבטבתכ״דביוםלקבורה
.11מספר
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הוועדה:מסקנות

)דאודי(,דוידיושושנהיוסףבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותוהעין,ראשבמחנה12/1/50ביוםורעלתמדיסטרופיהכתוצאהנפטר

ארצה.עלייתולאחרכחודשוזאתחודשיים,בן

בי,ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית13/1/50ביוםלקבורההובאציון
.11מספרקברח',שורה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.196646דוידיציוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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יוסף)שרה(וזהרהחייםבןהודהנדון:
335/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוק,אםיוסף,שרההגב'שלמעדותה
שוכנההמשפחההחודשים.ארבעתבןדודעםיחד1949ספטמברחודשבמהלך
א'.העיןראשבמחנה

אברהםבשםמשפחהקרובהמשפחהלאוהלהגיעלמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
לביתלהעבירושיוכלמנתעלדודאתלויתנוההוריםכיוביקשרצון

סירבהלאוזניה,הגיעוילדיםשלהיעלמםעלששמועותהאם,התינוקות.
המשפחה.קרובשללידיואותומסרהמכןלאחראךדוד,אתלמסורתחילה

היוםלמחרתדוד.שלגורלועלידיעהכלללאההוריםנשארוימיםשלושה
דודאתראתהשםשבמחנה,התינוקותלביתהאםאתולקחהמשפחהקרובהגיעה בתלחוליםלביתלהעבירווישחולהדודכינאמרלאםאחות.שלבזרועותיה
אביב.

אותוחיפשווהםדודנלקחחוליםביתלאיזהההוריםידעולאוחציחודש
הוחזרדודכילאםנמסרהימים,באחדבאזור.חוליםבבתימספרפעמים
האחותאךבנה,אתזיהתהשםהתינוקותלביתהגיעההאםהתינוקות.לבית
האםאשכנזית.משפחהשלתינוקאםכיבנהאינוזהוכילהאמרהבמקום

מה.לזמןלהיניקולההתירהוהאחותדודבבנהמדוברכיהתעקשה

ראשהדסההחוליםלביתונלקחברעדודחששובחודשים,עשרהבןבהיותו
האםכשהגיעההימיםבאחדלחלון.מבעדלראותויוםמדיבאהוהאםהעין

כילהאמרהבהשהבחינההאחיותואחתריקהמיטתואתמצאהבנה,אתלראות
המשפחהניסיונותגםלשווא.אךגופתואתלראותדרשההאםנפטר.דוד 'לחפש

בתוהו.עלושונים,עלמיןבבתידודשלקברואת

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

לאחרוחציחודשכימתברר31/8/95ביוםלוועדהההוריםששלחוממכתב
התינוקות.לביתהוחזרדודכילהםנמסרהתינוקות,מביתבנםהיעלמות

האם
בנהשזהייתכןלאכילאםאמרהתינוקבידיהשאחזהואחותלמקוםהגיעה האחותבהירה.עצמהשהיאלכךלבהתשומתאתהפנתההאםבהיר.והואהיות

דוד.אתלידיהומסרההשתכנעה

דודחלהחודשים,עשרהבןבהיותוכיההוריםידיעלנכתבבהמשך
במסירותבוטיפלווההוריםהעיןבראשהחוליםבביתואושפזבברונכיט

נפטר.דודכילהנאמרהאםבהגיעהימיםבאחדשבועיים.במשך

החקירה:ממצאי

יחיא"חייםכיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
מספרוכרטיס53829מספרעולהתעודתנושאים"זהירה"ואשתורדיא"
.29/9/49ביוםהחודשייםבןדודעםיחדהעיןראשלמחנהנכנסו,980

".30/12/49תאריךנפטר"דודנרשםזהבגיליוןההערותבסעיף
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ממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמחלהמהלךגיליוןאיתרההוועדה.2
".6/12"ביוםלאשפוזהתקבליוסףחייםדודכיעולה

תזונתימצבבהכרה...חיוורילדהתינוקות...מבית"נתקבלצוין:כן
ריאותהאוזן...ומאחוריבצווארשמאלבצדמוגדלותבלוטותירוד...

מוגלתית".שמאלי-הפרשהאזנייםאדום.קצתגרוןממצאבלילב

חולהמספרהעיןראשהדסההחוליםביתשלחוםגיליוןאיתרההוועדה.3
מספרכרטיסנושא,15/5/49ילידיוסףחייםדודכיעולהממנו,146
"בשעה29/12/49ביוםנפטר,146חולהומספר980

".10:30אק1

עולהממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלסופיגיליוןאיתרההוועדה.4
ביוםהחוליםלביתנתקבל,146חולהמספריוסףחייםדודכי

שבעהבןובהיותואשפוזימי23בתום29/12/49ביוםונפטר6/12/49
חודשים.

תיכונה.אוזןודלקתריאותדלקתמעיים,דלקתהמוות:סיבת

הדסההחוליםבביתהילדיםמחלקתשליומימפקדטופסאיתרההוועדה.5
ביןנפטר,146חולהמספרנושאיוסףחייםדודלפיוהעין,ראש
הילדים.במחלקת30/12/49ל-29/12/49ה-

ידיעלשנוהלא',העיןראשמחנהשלתמותהיומןהוועדהבידי.6
םרטיסנושארדיא"יחיאחיים"דודכיעולהממנוהיהודית,הסוכנות

חודשים.שבעהבןבהיותו,30/12/49ביוםנפטר.980מספר

תלהיהודיתהסוכנותשלחמשגילעדנפטריםילדיםרשימתהוועדהבידי.7
.980מספרכרטיסנושאיוסף"יוסףחיים"דודכיעולהממנהאביב,

חודשים.שבעהבןבהיותונפטר

ראשמחנההנהלתמבקשתבה,30/12/49מיוםלקבורההפניההוועדהבידי.8
יוסף"יוסףחיים"דודאתלקבורהלהביאתקווהפתחקדישאמחברההעין
כשלושהוזאתחודשיםשבעהבןבהיותושנפטר980מספרברטיםנושא

ארצה.עלייתולאחרחודשים

עולהממנותקווה,פתחסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.9
שבעהבןבהיותונפטרהעין,ראשהעוליםממחנהיוסףחייםדודכי

ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית30/12/49ביוםלקבורהוהובאחודשים
.2מספרקברח',שורהבי,

הוועדה:מסקנות

נפטריוסף,)שרה(וזהרהחייםבןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
29/12/49ביוםהתיכונהבאוזןודלקתריאותדלקתמעיים,מדלקתכתוצאה
כשלושהוזאתחודשיםשבעהבןבהיותוהעין,ראשהדסההחוליםבבית

ארצה.עלייתולאחרחודשים

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית30/12/49ביוםלקבורההובאדוד
.2מספרקברח',שורהבי,ילדים

זהותולמחנה.הכניסהיומןמתוךברישוםמקורוהתמותהשביומןרדיאהשם
שליווה980הכרטיסמספררישוםבשלבעיקרבספקמוטלתאינהחייםשל

ביתרהזהותבשלוכןהמסמכיםביתרהחולים,בביתאשפוזובמהלךאותו
האישיים.פרטיו
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

.3064248יוסף

העתק:
דודשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עשירושרהכדוריבתכרמלההנדון:
336/95מספרתיק

התלונה:פרסי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחותאברהם,שמחההגב'שלעדותהפיעל
שוכנההמשפחההחודשים.תשעתבתכרמלהעםיחד1951שנתבמהלךמעירק
הכרמל.בטירתלהתגוררעברהומשםעלייהשערבמחנהתחילה

וכרמלההאוהלעףהקשההחורףובשלבאוהלהמשפחהגרההכרמלבטירת
רמב״ם.החוליםלביתהופנתהומשםחוליםלקופתאותהלקחההאםהתקדרה.
הקבורה.לסידוריכברידאגווהםנפטרהכרמלהכילהנאמרלמחרתבהגיעה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

נפטרהכרמלהלפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלה13/5/87ביום
.00/12/64ביום

החקירה:ממצאי

עשירכדוריבתכרמלהלפיהםהפנים,משרדשלרישומיםאיתרההוועדה.1
.15/7/51ביוםארצהועלתה1951בשנתנולדה

כרמלה""כדורילפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.2
שנה.בתבהיותה,21/2/52ביוםנפטרהדרומית,מטירה

ילדים(.)שיתוקפוליוהמוות:סיבת
"כדורילפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3

"בתבהיותה,21/2/52ביוםנפטרהדרומית,מטירהכרמלה"
1

מפוליו."
"פדוריכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4

בהיותהבחיפה,21/2/52ביוםנפטרהדרומית,מטירהכדורי"כרמלה
שנה.בת

ילדים(.)שיתוקפוליוהמוות:סיבת
הוועדה:מסקנות

נפטרהעשיר,ושרהכדוריבתכרמלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית21/2/52ביוםילדיםמשיתוק

אותר.לאקבורתהמקום

בדו״חתינתןבנדוןמקיפהשהתייחסותהריהפנים,משרדלרישומיבאשר
הוועדה.שלהמסכם
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.07357017-8עשירכרמלהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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תסיוזהרה)סאלם(יחיאבןפרטי(שם)ללאהנדון:
337/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיתסי,ישראלמרשלעדותופיעל
בכפרלהתגוררעברהמכןולאחרשמרעיןבמחנהתחילהושוכנה1949בשנת
ארצה.בהגיעהלהיריונההתשיעיבחודשהיתההאםטבריה.שלידזיתים

האםשמר.עיןשבמחנההחוליםבביתבןהאםילדההעלייה,לאחרקצרזמן
אומלהיניקוממנהנמנעהרביעיביוםימים.שלושהבמשךבנהאתהיניקה
שביוםעדמכןשלאחרביומייםגםהיהוכךחולההואכיבטענהלראותו
נפטר.כילהנאמרהשלישי

ארצה.שניםבהגיעוחמשבןהיהכיישראלהאחצייןכן

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

קרוביםלחיפושהמדורבארכיוןשנמצאלארץכניסהרישוםאיתרההוועדה.1
נושאיתזי"וזהרהסלם"יחיאכיעולהממנוהיהודית,הסוכנותשל

וביניהםילדיהםעם16/10/49ביוםארצהעלו,51188מסיעולהתעודת
החמש.בןעדות(שמסרהתינוק)אחיישראל

כיעולהממנוא',שמרעיןמחנהשלקבורה/פטירותיומןאיתרההוועדה.2
ביוםנפטר,51188מסיעולהתעודתנושאתזי"סלםיחיאבן"משה

שבועיים.בןבהיותושמר,עיןבמחנה28/4/50

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרתטי,וזהרהיחיאשלבנםמשהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבועיים.בןבהיותושמר,עיןבמחנה28/4/50

שמר(.לעין)שבסמוךכרכורהעלמיןבביתלקבורההובאמשה
פרטישםלוניתןשלאציינהשהמשפחהאףעלמשהשלבזיהויוספקאין

יתרועםהמסמכיםבשניהרשום51188העולהתעודתמספרעםבהצלבהוזאת
הנתונים.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

5י>

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

התינוק.שלת.זהוועדהבידי
.041086299)טסי(תסייחיאהאבשל

.041086323)טסי(תסיזהרההאםשל

אין-הרישום
ת.ז.מספר
ת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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משרדי(-)משרקימזרחיומרים)חסן(יפתבתחממההנדון:
338/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהנגר,מרגליתגברתשלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנתמתימן

נלקחהחממהשמר.עיןשבמחנההמשפחהבמגוריחממהנולדה1949שנתבמהלך
האםכשהגיעהימיםמספרלאחרשבמחנה.התינוקותלביתהאםלרצוןבניגוד
מפטריות.שסבלהמשוםפיהעליודששמוראתהלבקרה

שהייתהחממהכילאםנאמרהתינוקות,בביתלהיניקהכשהגיעהבבוקרלמחרת
יום.באותונפטרפעוטעודכילאםזכורנפטרה.שבועייםבת

קודמות.לוועדותנמסרהלאזועדות

החקירה:ממצאי

חממההתינוקתלפיוא',שמרעיןמחנהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.1
.16/10/49ביוםארצהעלוומשפחתה

משרגי"ומריםעוודחסןבת"חממהכיהקבורהביומןצויןבנוסף
שמר.עיןבמחנהונקברהחודשייםבתבהיותה23/11/49ביוםנפטרה

כירשוםהוועדה,ידיעלשאותרחדרההבריאותמשרדשלפטירותבפנקס.2
חודשייםבתבהיותה23/11/49ביוםנפטרהמשרגי""חממההתינוקת
שמר.בעיןלקבורהוהובאהמרעלתכתוצאה

הוועדה:מסקנות

התינוקתכיבוודאותעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
בבית23/11/49ביוםנפטרה)משרקי(מזרחיומרים)חסן(יפתבתחממה

מרעלת.כתוצאהשמרעיןמחנהשלהתינוקות

קבר.חלקתציוןללאשמרעיןבמחנהלקבורההובאהחממה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

^^0
שופטת)דימ'(קובל,דליה

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

חממה.שלזהותתעודתהוועדהבידי
.4109102-6האבשלת.ז.

.4109101-8האםשלת.ז.

אין
מספר
מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מעטוףונורעוודבתשמסיההנדון:
339/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדה,אחימעטוף,יפתמרשלעדותופיעל
עיןבמחנהתחילהשוכנההמשפחההשלוש.בתשמסיהעםיחד1950שנתבסוף
לזרגוגה.עברהומשםשמר

שבדקהאחותחמים.ממיםבבטןכוויהשמסיהקיבלהשניםארבעבתבהיותה
לבקרהבאההאםרפואי.לטיפולצריפיןהחוליםלביתאותהלקחהשמסיהאת שמסיה.תבריאקצרזמןבעודכילהנמסרובהגיעהבשבועשישיביום לקבורה.והובאהנפטרהשמסיהכילהנמסרראשוןביוםבשניתבהגיעה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

שרה.השםגםלהניתןכיצייןהאח

החקירה:ממצאי

סלםעוודלפיההמשפחה,שמסרה(60161)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1 היתהשמסיהוכי25/8/50ביוםארצהעלוילדיהםוחמשתמעטוףונור
1/1/51ביוםנשלחההמשפחהכיצויןכןארצה.בהגיעהשניםשלושבת לזרנוגה.ג'שמרעיןהעוליםמבית

כיעולהממנורחובות,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 בבית26/1/51שבט""י״טביוםנפטרהזרנוגהממעברתמעטוף""שרה שנים.ששבתבהיותהצריפין,החולים
מהתבקעות.כתוצאהשוקהמוות:סיבת

לפיוצריפין,החוליםביתשלהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.3
.12:20בשעה27/1/51ביוםנותחההשבעבתמעטיל""שרהשלגופתה

כיעולהממנולציון,ראשוןהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4 לקבורהוהובאהשניםששבתבהיותהנפטרהמעטוף"עובדיהבת"שרה .28/1/51ביום
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הוועדה:מסקנות

נפטרהמעטוףוגורעוודבתשמסיהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
הבטן(עלהכוויותאתלהסבירהעשוי)אירועמהתבקעותשנגרםמשוקכתוצאה עלייתהלאחרשבועותכשלושהוזאתצריפיןהחוליםבבית26/1/51ביום
ארצה.

לציון.ראשוןהעלמיןבבית28/1/51ביוםלקבורההובאהשמסיה
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.04369947-9שמסיהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4369941מעטוףעוודהאבשלת.ז.מספר

.4369942מעטוףנורהאםשלת.ז.מספר
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באסלוידידהעמרןבתשמחההנדון:
341/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיבאסל,ששוןמרשלעדותופיעל
במחנהשוכנההמשפחהמרים.והאחותהארבעבתשמחהעםיחד16/11/49ביום בי.שמרעין
האםהמפשעה.באזורחיצונימפצעשמחהסבלהבמחנה,שהותםלאחרמהזמן

שמחהאתלקחבמקוםשעברהמחנהעובדהמחנה.בברזשמחהאתלשטוףיצאה
הערב.לשעותעדלאחות

בבוקרלמחרתאי.שמרעיןלמחנהנלקחהשמחהואילולאוהלחזרההאם
בחדרה.החוליםבביתאושפזהשמחהכילהםנאמרלבקרה,הוריהכשהגיעו
לפרדסוהוחזרהלחיפההועברהשמחהכילהםנאמרהחולים,לביתבהגיעם
חנה.

תעודתממנונלקחההמזון,חלוקתלתחנתהאבכשניגשמכןלאחריומיים
נפטרה.כישמחהשללשמהסמוךוסומןהעולה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
שמחהלפיוהפנים,ממשרדמסמךלבקשתההמשפחהקיבלה14/11/95ביום

.0/11/49ביוםנפטרה0-4145034-7זהותתעודתמספרהנושאת

החקירה:ממצאי

באסלוידידהאברהםעמרןלפיה,57510מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
שמרעיןהעוליםבביתושוכנו16/11/49ביוםארצהעלובנותיהן,ושתי
".22/11"נפטרהוכיבהגיעהשלושבתהיתהשמחהכיצויןכןבי.

ארצהעלתהבאסלעמרןשמחהלפיולעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.16/11/49ביום

עמרןבתשמחהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
בהיותה,22/11/49ביוםנפטרהב',שמרעיןהעוליםמביתבאסילאברהם

שנים.ארבעבת

שוק.המוות:סיבת

,994/49סידורימספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
ב',שמרעיןהעוליםמביתבאסלאברהםעמרןבתשמחהכיעולהממנו

שנים.ארבעבתבהיותהבחיפה,החוליםבבית20/11/49ביוםנפטרה

שלרישוםובוחיפההספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5 שמר,מעיןעמרן"בת"שמחהלפיו,157994מספרממשלתיקבורהרישיון
דוד.במחנהלקבורהוהובאהשניםארבעבתבהיותהנפטרה

קבורה".תאריך"איןכיצויןכן
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הוועדה:מסקנות

נפטרהבאסל,וידידהעטרןבתשמחהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ארבעכבתבהיותהבחיפה,רמב״םהחוליםבבית22/11/49ביוםמשוקכתוצאה
לארץ.עלייתהלאחרימיםשישהוזאתשנים,

דוד.מחנההעלמיןבביתלקבורההובאהשמחה

תאריךלגביכקובערמב״םהחוליםביתשלהפטירותיומןעלמסתמכתהוועדה
שמחה.שלפטירתה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.04145034-7באסלשמחהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דפניובניהעאוודיהודהבתשושנההנדון:
זיתוני(ובניהיהודהבת•)אסתר 343/95מספרתיק

התלונה:פרטי

בניהאחותהעלתההתינוקת,שלדודתהיוסף,יונההגב'שלעדותהפיעל
שלושתבןיחיאובנהזיתונייהודהבעלהעםיחד1949בשנתמתימןארצה

אברהםבניה,שלהוריהעלוכןליד.ביתבמחנהשוכנההמשפחההחודשים.
ידוע.אינוששמהנוספתואישה)שלומית(סלמהנשותיוושתיקרני
בתבחדרהיולדותבביתהמשפחה()אםבניהילדההעלייה,לאחרקצרזמן
בניה.האםנפטרההלידהלאחרקצרזמןכלל.זוכרתהעדהאיןשמהשאת
התינוקתאתולקחההמחנהמטעםאחותהמשפחהלאוהלהגיעהפטירתהלאחר
שבמקום.התינוקותלבית

לראותה.ממנהנמנעאךהתינוקתאתלבקרהיוםלמחרתבאהיוסףיונההגב'
בכוחמשםהוצאהאךהתינוקותלביתלהיכנסהצליחההשנייהבפעםמשחזרה
אחייניתה.אתשתראהמבלי

התינוקת.שלעקבותיהנעלמוומאזהמחנהאתהמשפחהעזבהמכן,לאחרשבוע

חודשיםשלושהכבתהיתההתינוקתכיהתברר,לוועדההעדהששלחהממכתב
אמה.כשנפטרה

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

חקירההשלמתלצורכייוסףיונההגב'עםהוועדהחוקרישערכומשיחה
עלתהאחותהכי,ציינהכןאחייניתה.שםאתזוכרתהיאאיןכיהתבדר
זמןשנפטרהחודשים,שלושתבןיחיאובנםזיתונייהודהבעלהעםארצה
גופו.חלקיבכלחמיםמיםמכוויותכתוצאהעלייתו,לאחרקצר

אחרילאישהנשאאותההשנייהמאשתונחמיההבןעםשוחחוהוועדהחוקרי
אישהעםארצהעלהאביוכילושידוענחמיהאמרזובשיחהבניה.מות

כינחמיהצייןכןהוא.אףשנפטריחיאבשםבןועםלעלייהבסמוךשנפטרה
לביתוהועברהחוליםבביתואשתולאביושנולדהנוספתבתעללוידוע

נפטרה.כינאמרמכןלאחרקצרוזמןלידביתשבמחנההתינוקות

.54104הינהאביושלהעולהתעודתמספרכיעודמסרנחמיה

החקירה:ממצאי

מרהאבכיהעלתההפנים,משרדברישומיהוועדהחוקרישערכוסריקה.1
נפטר.1050576ת.ז.מספרז״לדפנייהודה

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה54104מספרעולהתעודתהוועדהבידי.2
12/9/49ביוםארצהעלויחיאובנו"בוניה״ואשתודפני"עואד"יהודה
"נפטרהמילהנרשמההאםלשםבסמוךכייצויןליד.ביתבמחנהושוכנו
"נפטר".צויןהבןלשםבסמוךואילו"28/12

היהודית,הסוכנותידיעלשנוהללארץכניסהרישוםאיתרההוועדה.3
עםיחד12/9/49ביוםארצהעלוצפעני"ובניעיה"יהודהכיעולהממנו
השנתיים.בןיחיאבנם
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העדה,לפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.4
ביוםארצהעלתה)דהוב(קרני)יונה(חממההתינוקתשלדודתה

13/9/49.

היהודית,הסוכנותידיעלשנוהללארץכניסהרישוםאיתרההוועדה.5
ביניהםילדיהםושניקרניוסלמהאיברהיםבניה:האםשלהוריהלפיו
.13/9/49ביוםארצהעלוהתינוקת(שלדודתה)העדה,חממה

ממנוליד,ביתלילדיםהחוליםביתשללתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.6
יוםלידביתהחוליםבביתאושפזהאעוד"יהודהבת"שושנהכיעולה
.1949נובמברחודשבמהלךאחד

ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.7
4/11/49ביוםהחוליםלביתהתקבלהליד,מביתשושנה""אהודכיעולה
".2"בתובהיותהאשפוזימישניבתום6/11/49ביוםנפטרה

עולהממנוהבריאות,משרדשל02643מספרקבורהרישיוןאיתרההוועדה.8
בהיותהנפטרהז',לידביתהעוליםממחנהיהודה"בתשושנה"אעואדכי
שאול.בקרייתלקבורהוהובאהיום14בת

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.9
ביוםהדסההחוליםבביתנפטרהליד,ביתהעוליםממחנהאעוד""שושנה

שאול.קרייתהעלמיןבביתלקבורהוהובאה8/11/49תש״יבחשוןט״ז

הוועדה:מסקנות

ובניהעאוודיהודהבתשושנהכיגבוההבסבירותעולהלעילהמידעמן
תלהדסההחוליםבבית6/11/49ביוםריאותמדלקתכתוצאהנפטרהדפני
מספר.שבועותבתבהיותהאביב,

קרייתהעלמיןבבית8/11/49ביוםלקבורההובאהאמהלפנישנפטרהשושנה
אביב.בתלשאול

אשרשושנה(שלוסבתה)סבההעדהשלהוריהאתלחקורהיכולתאיבשל לקבועניתןהריזאת,עםהחקירה.ממצאיכלאתלאמתניתןלא'נפטרו,
פרטיםעםההצלבהבשלשושנהקראואכןלנפטרתכיסבירותשלגבוההברמה

המגורים.ומקוםהמשפחהשםכמונוספים

זיתוני.השםאתהעדהשאבהמניןלוועדהידועלא
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
עאווד.שושנהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

1050576-6צפעניעאוודיהודההאבשלת.ז.מספר
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אלטוןוסולטגהחייםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
344/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מטורקיהארצההוריועלוהתינוק,אחין,אלטושמואלמרשלעדותופיעל
אםילדה,1949יוניאובמאירעננה.העוליםבביתושוכנו1949בשנת

סבא.בכפרמאירהחוליםבביתזכרבןהמשפחה

לאוהיאבנהממנהנלקחמכןולאחריומייםבמשךהתינוקאתהיניקההאם
כילהונאמרלביתההאםשוחררהנוספים,יומייםכעבורעוד.אותוראתה
הביתה.לשחררואפשרותואיןחלששהואמפניהחוליםבביתלהישארהבןעל

בנו,עללבררבכדיהחוליםלביתהאבחזרלביתה,האםששוחררהלאחריום
בעפולה.החוליםבביתטיפוללהמשךונשלח"קטן"נולדהבןכילונאמרשם

למקוםהגיעלאכללבנוכיבתחילהלונאמרהחולים,לביתהאבמשהגיע
לקבורה.והובאנפטרהילדכילונאמרמכןולאחר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

יכלולא(,1986בשנתוהאב1971בשנת)האםמכברזהנפטרווההוריםמאחר
בנם.היעלמותשלהמדויקותלנסיבותגרסתםאתלקבלהוועדהחוקרי

החקירה:ממצאי

אלטוןחייםלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.1
.23/2/49ביוםארצהעלהרעננה,העוליםממחנה

ברישומיכוללהמידעמקורותבכלמקיפותסריקותערכוהוועדהחוקרי.2
עלמין,ובתיחוליםבתיברישומיגםכמוהבריאות,משרדשלהפטירות

חייםשלבנםגורלעל.להצביעהיכולממצאכללאתרהצליחולאאך
אלטון.וסולטנה

הוועדה:מסקנות
וסולטנהחייםשלבנםגורלעללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

אלטון.
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

.00878787-1ןאלטוחייםהאבשלת.ז.מספר

00878788-9ןאלטוסולטנההאםשלת.ז.מספר

621





מעודהוזהרהניניבתרחלהנדון:
345/95מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחיהמעודה,אברהםמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהוהתגוררהרחל,עםיחד1949בשנתמתימן

האםהתינוקות.לביתהמשפחהמאוהלבכוחרחלנלקחההגיעםלאחרמהזמן
כבתשהיתהרחל,כילהנמסרבהגיעההימיםבאחדיום.מדילהיניקההגיעה
רמב״ם.החוליםבביתואושפזהחלתהחודשים,שמונה

מעודהרחלכיהמחנהמזכירותבאמצעותידיעההתקבלהמספרימיםלאחר
קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםנפטרה.

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
בשנתהארץאתעזבהרחללפיוהפניםממשרדמסמךהמשפחהקיבלהלימים
1963.

החקירה:ממצאי

עלתהמעודה"ניניבת"רחללפיולעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.27/11/49ביוםארצה

עולהממנובחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2 "הילדה,כינרשםכן.1/4/50ביוםאושפזהרחל"מעודה"נינהכי
שילשוליםבאבחנהשמרעיןהעוליםמביתנשלחהלנו,ידועאינושגילה

מלווההעליונותהנשימהדרכישלבדלקתהילדהחלתה25ה-...ביום
ריאות.מדלקתכתוצאהרחלנפטרה3/5/50ביוםגבוה".בחום
הנ״ל.הממצאאתאישרהגופתהנתיחת

סידורימספררישוםובוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
נפטרהשמרעיןהעוליםמביתמעודה""נינהכיעולהממנו,438/50 חודשים.17בתבהיותה,3/5/50ביום
מעיים.ודלקתתזונהתתריאות,דלקתהמוות:סיבת

רחל"מעודהלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןהוועדהבידי.4 בתבהיותה,4/5/50ביוםנפטרהב',שמרמעיןבמקור()כךנינת"
חודשים.15

מעיים.ודלקתתזונהתתהמוות:סיבת

לפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
בתבהיותהנפטרהבישמרעיןהעוליםממחנהמימית"רחל"מסעודה
דוד.מחנהשלילדיםבחלקת8/5/50ביוםלקבורהוהובאהחודשיםשלושה

.438/50הממשלתיהרישיוןמספרהקבורהבאישורצויןכן
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הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרהמעודהוזהרהניניבתרחלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.15בתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית3/5/50

דוד.מחנהשלילדיםבחלקת8/5/50ביוםלקבורההובאהרחל

החולה.בגיליוןהרישוםלפינקבערחלשלפטירתהמועד

בשלוזאתשמהברישוםהשיבושאףעלבספקמוטלתאיננהרחלשלזהותה
אחרים.נוספיםופרטיםשבמסמכיםהסידורייםהמספריםביןההצלבה

הוועדה.בדו״חכלולההשוניםהפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041603986רחלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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אביעדוזוהרהעזדיאלבןעוזרהנדון:
347/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיאביעד,אליהומרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנההחודשייםבןעוזרעםיחד1950בשנת

שלאחותוואילוגןברמתמשפחתילביקורנסעוההוריםמכןלאחרמהזמן
האחותהגיעהכפעמייםעוזר.אתולהיניקלבואנקראהנשואה,שהיתהעוזר

חודשים.תשעהבןשהיהעוזראתלהיניק

שמחוץלביתהחזרההאחותואילולמחנהההוריםחזרומכןלאחריומיים
אחיהכילהומסרעוזרשלאחותולביתאדםהגיעמכןלאחרשבועלמחנה.
נפטר.

גופה,לוהראושםבחיפההחוליםלביתלהגיענקראהואכילבתומסרהאב
בעוזר.שמדוברמשוכנעהיהלאהואהגופהפניאתראהולאהיותאן

קבר.חלקתראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהדומהעדות

תושבלהיותחדלעוזרהפניםמשרדשלמסמךפיועלהמשפחהשערכהמבירור
.1963ביוליהמדינה

החקירה:ממצאי

עולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןהוועדהבידי.1
73691עולהתעודתנושאג'שמרמעיןשנהבןעזרי"אביעד"עזרכי

.12/11/50ביוםונפטר9/11/50ביוםהחוליםלביתנכנס

כיעולהממנוחיפהרמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןהוועדהבידי.2
73691עולהתעודתנושאג'שמרמעיןעזרא"בןעזראאביעד"עוזר
שנה.בןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית12/11/50ביוםנפטר

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

(,1088/99/50)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
ביוםנפטרג'שמרעיןהעוליםמביתאביעדעוזרכיעולהממנו

שנה.בןבהיותוחיפה,החוליםבבית12/11/50

ריאות.דלקתהמוות:סיבת
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הוועדה:מסקנות

נפטראביעהוזוהרהעזריאלבןעוזרכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בןבהיותורמב״ם,החוליםבבית12/11/50ביוםריאותמדלקתכתוצאה

אותר.לאקבורתומקום

מקיפהשהתייחסותהריהפנים,משרדברישומיהמשפחהשהעלתהלממצאיםבאשר
הוועדה.שלהמסכםבדו״חתינתן

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.04327650-0אביעדעוזרשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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קורישוסעדהשלמהשלפרטי(שם)ללאילודהנדון:
348/95מספרתיק

התלונה:פרטי

קורשסעדהסבתוהתינוק,שלאחיינוקרני,דןמרשלעדותופיעל
תקווה.שבפתחשעריהבמעברתושוכנו1949בשנתארצהמתימןעלוומשפחתה

לאחרמידתקוה.שבפתחרבקההחוליםבביתבןסעדההגב'ילדה1951בשנת
נפטר.כילהנמסרמכןלאחרימיםשלושהאךבנהאתהאםראתההלידה

קבר.חלקתאוגופהראתהלאסעדה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

המשפחהכימסרהוהיאהתינוק,אחותשרה,הגב'עםשוחחוהוועדהחוקרי
לשעריה.עברהמכןלאחרמהוזמןא',העיןראשבמחנהתחילההתגוררה

נפטר.היוםולמחרתבןהאםילדהמכן,לאחרחודשיםתשעה

החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוג',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ואשתוקורישסעדיה"שלמהכיעולהממנו,47788עולהתעודתלמספר
1/1/50בתאריךבמחנהונקלטו,28/8/49ביוםארצהעלואברהם"סעדה .8/5/50ביוםשעריהלמחנהממנוויצאו

שמהלפיותקווה,פתחהראשיתהרבנותשלנישואיןאישורהוועדהבידי.2
סעיד.בןסלימאןהינובעלהושםבשאריאברהםבתסעדההינו:האםשל

בתל״יונהלפיומשרד.הבריאות,שלמתותלידותפנקסאיתרההוועדה.3
עםשנפטרכינינרשםשמינוילידנולדקרייש"שלמהוסעדיהאברהם
כיצויןכןתקווה.שבפתחהעירוניהיולדותבבית15/4/51ביוםלידתו

שעריה.תקווה,בפתחהתגוררהמשפחתה

הוועדה:מסקנות

ביוםנולדקורישוסעדהשלמהשלילודכיבוודאות,עולהלעילהמידעמן
ביום.בוונפטרתקווהפתחשלהעירוניהיולדותבבית15/4/51
קבורתו.מקוםצויןלאנפלבהיותו

היילוד.שלמינואתכממצאקובעתאיננההוועדה

מ! היילודשלאחותושם- כ'יונה'האםשםגרשם
במדויק.נרשם

המתותהלידותביומן
האבשםבטעות.הסתם
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המשפחה.

אלוף)מיל'(מימון,הוד
ועדהחבר

ג\ה(
שופטת)דימ'(קובל,דליהי(

ועדהחברת

היילודשל
000737635.

000737643.

זהותתעודתהוועדהבידיאין-
ז"לשלמההאבשלת.ז.מספר
סעדה/מזלהאםשלת.ז.מספר

הרישום

בצערמשתתפתהוועדה

שופט)דימקדמי,יעקב
הוועדהיו״ר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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דואקורינהשאולבןיוסףהנדון:
349/95מספרתי?

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיודואק,שלוםמרשלעדותופיעל
חנה.פרדסהעוליםבמחנהוהתגוררה4/10/49ביוםממצרים

עקיצהלושישומצאהיוסףאתבדקההמחנהאחותארצההגיעםלאחרמהזמן
התבקשההאםבדיקהלאחרחנה.בפרדסלמרפאהלקחתוושישפציעהאו

ושיבואוהבריאשבנםלהוריםנמסרימיםשלושהכעבורבמקום.להשאירו
לקחתו.

ימיםמספרכעבורלמרפאה.להגיעיכלולאוההוריםכבדשלגירדעתבאותה
לביתבהגיעםרמב״ם.החוליםלביתהועברשיוסףלהםנאמרלמקוםבבואם
זה.בשםתינוקשאיןלהםנמסרהחולים

ראולאההוריםנפטר.יוסףלפיוידבכתבפתקלהםומסררופאיצאלבסוף
הקברחלקתאתלראותהמשפחההלכהשניםמספרלאחרקבר.חלקתאוגופה
שם.אזכורללאאבןעםמצבהומצאו

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות

יוסףשלהפטירהתאריךלגביבמסמכיםסתירותשישכךעלקובלתהמשפחה
.10/1/50ופעם8-9/1/50ביוםשנפטרנרשםפעם

החקירה:ממצאי

דואקורינהמשהשאוללפיו(,44962)מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
חנה.פרדסבמעברתושכונו4/10/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושת

בהגיעו.שנהבןהיהיוסףכיצויןכן

הממשלתיהחוליםביתעבור2/1/50מיוםלאשפוזהפניההוועדהבידי.2
ביוםאצלנושבאהשנהבןיוסףדואק"הילדלפיוילדים,מחלקתחיפה
קצתמצבעכשולגמריאפטיקשהמצבו"בבוקר..."29/12ליוםעד30/11
טוב".יותר

לפיובחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלמקוריחולהגיליוןהוועדהבידי.3
בןבהיותו4/1/50ביוםאושפזא'חנהפרדסהעוליםמביתדואקיוסף
בבית30/11/49מיוםשכבשכבראחרי"נתקבלכי:נרשםכןשנה.

אילולנוידוע)לאופצעיםודיסטרופיהדיספפסיהבגללבמחנההחולים
מקומות(".ובאילופצעים

שלמשקלהיהשנהבןלילדהחום...עלה25/12/49"ביוםכיצויןכן
כיצויןכןאפטי".היהבסביבההמתרחשעלמעטרקהגיבגרם.5,370
מפוליו.סבל

בדיקהשלתוצאותקבלנושנפטרואחרי
פוליו".וקיבלדפטריה

8-9/1/50בלילהנפטר"הילד
חידקיונמצאובקטאורולוגית
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דואקיוסףלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
שנה.בןבהיותובחיפה,10/1/50ביוםנפטרא'חנהפרדסהעוליםמבית

ריאות.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

נשלחהמזכרהמשפחה.ידיעלשנמסר8/1/50מיוםהוועדה.מזכרבידי.5
חנהפרדסהעוליםמחנהלהנהלתבחיפההממשלתיהחוליםביתמהנהלת נפטר.4/1/50ביוםשאושפזחודשים15בןדואקיוסףולפיו

ביתכתובתלפיחנהפרדסעוליםלביתמיד"הודיעוכי:צויןכן
בחיפה".לעוליםרפואילשרותטלפוניתוגםא'חנהפרדסהחולים

ביוםנפטרדואקיוסףלפיההמשפחה,שמסרהפטירהתעודתהוועדהבידי.6
שנה.בןבהיותורמב״ם,החוליםבבית,10/1/50תש״י,בטבתכ״א

העוליםמביתדואקיוסףכיעולהממנהקבורה,תעודתהוועדהבידי.7
,9/1/50תש״י,בטבתכ'ביוםנפטרא'חנהפרדס

הממשלתיהחוליםבבית
החדשהעלמיןבבית11/1/50תש״י,בטבתכ״בביוםלקבורהוהובאחיפה.
.3מספרקבר,8שורהילדים,חלקתבחיפה

הוועדה:מסקנות

בלילהנפטרדואקורינהשאולבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.כבןבהיותובחיפה,הממשלתיהחוליםבבית9/1/50ל-8/1/50שבין

ילדיםבחלקתבחיפההחדשהעלמיןבבית11/1/50ביוםלקבורההובאיוסף
.3מספרקבר,8שורה

ולאיוסף,שלפטירתומועדלגביהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
הבריאות.משרדידיעליותרמאוחרבמועדשנעשהרישוםפיעל

קבריעלמצבותמקימהואיננהבלבדזמניסימוןקובעתקדישאחברה
הנפטרים.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041379888דואקיוסףשלזהותתעודתהרישום-מספרלעדכון-הפניםמשרד
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דהריונדרהיחיאבןיצחקהנדון:
350/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחידהרי,שלוםמרשלעדותופיעל
וזמןשמרעיןבמחנהתחילהשוכנההמשפחה.1948שנתילידיצחקעםיחד
צוריאל.במושבלהשתכןעברהמכן,לאחרמה

עדמשפחתה,לקרובתיצחקאתהאםמסרהבצוריאל,העוליםלביתהגיעםעם
ואחותמשילשוליםלסבולהחליצחקהמשפחה.אוהלאתלסדרתסייםאשר

בנהריה.החוליםלביתאותולקחהלמקוםשהגיעה

נפטר.יצחקכילהוריםמסרהלצוריאלהאחותמשחזרהמכןלאחרמספרשעות

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגורלועללהצביעהיכוליםממצאיםכלבידיהאיןכיקבעה,שלגיועדת
יצחק.

החקירה:ממצאי

נושאדהרייחיאבןיצחקלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.1
.1/12/49ביוםארצהשעלה1948שנתילידהינו,149706מספרת.ז.

הסוכנותפקידיידיעלבלודשנערךלארץכניסהרישוםאיתרההוועדה.2 ארצהעלוילדיהםוארבעתנדרהאשתודהרי,שלמהיחיאלפיוהיהודית, .1/12/49ביום

ארצה.עלייתועםוחצישנהבןהיהיצחקכיצוין,כן

העומדיםהשוניםבארכיוניםהוועדהחוקרישערכומקיפותסריקות.3
העלולאהקבורה,ורישומיהפניםהבריאות,משרדשלזהובכלללרשותם

דהרי.ונדרהיחיאבןיצחקשלגורלועללהצביעהיכולממצאכל

הוועדה:מם?נות
יחיאבןיצחקשלגורלועללהצביעהיכולממצאכלהוועדהבידיאין

דהרי.ונדרה
זאתלאורנהריה,החוליםלביתהועברשיצחקסבירלאכילציין,יש

ומשםחוליםבקופתונבדקייתכןיולדות.ביתזההיההאמורהשבתקופה
בדרן.נפטראואחר,חוליםלביתהופנה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.04149706-6דהרייצחקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

632



נפתליוסטרהמאירבתתקווה(-)אספדנםספירונסהנדון:
353/95מספרתיק

התלונה:פרטי

מעירקהמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהיקר,אלונהגבישלעדותהפיעל
פרדס-חנה.במחנהושוכנה,1950בשנתלארץ

)אספרנם(ספירונםסבלהחודשים,שמונהכבתבהיותה1951שנתבתחילת
מהזמןלאחרשבמחנה.התינוקותלביתונשלחהושילשולים,שיעוליםמנזלת,
רמב״ם.החוליםבביתאושפזהבתהכילאםנמסר

בקשתההביתה.לקחתהביקשהולכןטובהרגישהבתהולדבריהןרה7לבבאההאם
נוספות.בדיקותלעבורצריכהשספירונסלהונמסרבשלילה,נענתה

נפטרהשספירוגםלהםנאמרשםהחוליםלביתההוריםהגיעוימיםכמהלאחר
בגדיה.צרורלהםהוחזרוכןלקבורהוהובאה
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

להיותחדלהספירונםלפיוהפנים,ממשרדמסמךהמשפחהקיבלה1962בשנת
המדינה.תושבת

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
הה?ירה:ממצאי

התינוקתלפיו,רמב״םהחוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.1
בהיותה,5/2/51ביוםנפטרהחנהפרדסהעוליםמביתמאירשמחהאספרנם

וחצי.שנהבת
ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

התינוקלפיורמב״ם,.החוליםמביתמקוריחולהגיליוןהוועדהבידי.2
חשדבגללוחצישנהבןבהיותו4/2/51ביוםאושפזמאיראספרוס מכן.לאחרשעות36ונפטרלפוליו,

התינוקתלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
בתבהיותה,5/2/51ביוםנפטרהחנהפרדסהעוליםמביתשמחהאספרוס
שנתיים.

ילדים.שיתוקהמוות:סיבת

עולהממנוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.4
בתבהיותה,11/2/51ביוםנקברהחנהמפרדסשמחהאספרוםהתינוקתכי

דוד.מחנההעלמיןביתשלהילדיםבחלקתוחצי,שנה
הנהי.פרדס-'הסוכנותידבכתבנרשםזהמסמךבשולי
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הוועדה:מסקנות
ביתלרישומילהתייחסישאךהתינוקתשלגילהבציוןשוניאמנםיש

כקובעים.החולים

בתתקווה()אספרנםספירונםהתינוקתכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״ם.החוליםבבית5/2/51ביוםנפטרהנפתליוסמרהמאיר

דוד.מחנהשלהילדיםבחלקת11/2/51ביוםלקבורההובאהספירונם

נגרםפרטי,כשםלהישמעשיכולהמשפחהושםשגרתישאינוהפרטיהשםבשל
זכר.כאלהמסמכיםבאחדאליהההתייחסותומכאןהתינוקת,שלבשמהשיבוש

הועדה.בדו״חכלולההפניםמשרדלרישומימקיפההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

מימוןדוד
אלוף)מיל'(,
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.4581800נפתליספירונסשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)עובדיה(עוואדוחנהסלםבןציוןהנדון: 1/96מספרתיק

התלונה:פרסי

באפרילציוןנולדהתינוק,שלאמועובדיהחנהגברתשלעדותהפיעל
שמר.בעיןהתינוקותבבית1951

שםבמחנה,החוליםלביתהועברשבנהלהנאמרחודשים,שישהכבןבהיותו
מומחהלרופאנשלחבנהכילהנמסרבואהעםלמחרתישן.ציוןאתראתה
בחיפה.רמב״םהחוליםבבית

ונקבר.נפטרשבנהלהנמסרבחיפההחוליםבבית
הותירהשםלפרדס,אחותידיעלונלקחוהקברחלקתאתלראותדרשוההורים
מקום.באותובנםקבראתמצאוולאחיפשוההוריםלבדם,אותם

ציון.שלשמועלגיוסצוקיבלההמשפחה
קודמות.לוועדותנמסרהלאזועדות

החקירה:ממצאי

חסןוחנהסעידסלםלפיה(,32884)מסיעולהתעודתהציגההמשפחה.1 .1949שנתאוגוסטבחודשארצהעלווילדיהם

".16/4/51ציוןבןלו"נולדכימצויןעולהבתעודת

לפיורישום,ובוחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
,11/9/51באלול,י'ביוםנפטרמנשהמשערמעידסליםבןציוןהתינוק רמב״ם.החוליםבביתחודשים,חמישהבןבהיותו

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עולהממנובחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 החוליםלבית11/9/51ביוםמתהובאסעדבןסלםציוןהתינוקכי
חודשים.חמישהבגילמנשהשערהחוליםמביתרמב״ם

הסימפונות.שלריאותדלקתהמוות:סיבת

לפיו(2495)סעיףדודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4
בןבהיותו14/9/51ביוםנקברהעלייהמשערמעידסלםבןהתינוק
חודשים.חמישה
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הוועדה:מסקנות

עוואדוחנהסלםבןציוןכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
החוליםלבית11/9/51ביוםמנשהשערהחוליםמביתמתהובא)עובדיה(
חודשים.חמישהבגילבהיותורמב״ם,

דוד.מחנההעלמיןבבית14/9/51ביוםנקברציון

במקוםהעלייהכשערבטעותמגוריומקוםנרשםהקבורהביומןרישומובעת
החולים.ביתברישומישמופיעכפימנשהשער

האבלשםבהתייחסמופיעהמסמכים,ברובשנרשםכפיציוןהתינוקשלשמו

זהים.נםהיהפרטיםיתראךהמשפחהשםהשמטתתוךסעידסלם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

ציון.שלת'.ז.הוועדהבידי
030993240עוואדשלוםהאבשלת.ז.
.030993257עוואדחנההאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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מעודהוזהרה סאלם בניוציוןבנימיןהתאומיםהנדון:
6/96מספרתיק

התלונה:פרטי

לארץהמשפחהעלתההתאומים,שלאמםמעודה,זהרהגברתשלעדותהפיעל שמר.עיןבמחנהתחילהשוכנההמשפחה.1949בשנתמתימן

צמח.למעברתהמשפחהעברהלימים

באוהלוציון,בנימיןתאומים,האםילדהלארץעלייתםלאחרוחצישנה
החוליםלביתהאםבליוויהתאומיםנלקחוהלידהלאחרמידהמשפחה.
למחנה.והוחזרוימיםשלושהשהושםבטבריה,

שבמעברה.התינוקותלביתנלקחוחודשיםחמישהלגילהתאומיםהגיעוכאשר שעותלאחרבשניתבבואההתאומים.אתהאכילהבבוקרלמחרתהאםבהגיע
בביתחיפשהאבבטבריה.לקבורהוהובאנפטרבנימיןכילהנמסרספורות
הקבר.חלקתאתמצאולאטבריהשלהקברות

בןבהיותוציון.הבןאתלהאכילכדיהתינוקותביתאתלפקודהמשיכההאם
כברוהובאנפטרשציוןלהנאמרכהרגלה,להיניקובהגיעהחודשיםתשעה

לקבורה.

חדלבנימיןכיעולהממנוהפנים,ממשרדמסמךהמשפחהקיבלה1963בשנת המדינה.תושבלהיות

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
בנימין:לגבי-החסירהממצאי

התינוקלפיוטבריההבריאותמשרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1 ,23/11/50תשי״א,בכסלוי״דביוםנולדמעודאושרהסלםבןבנימין בטבריה.הסקוטיהחוליםבבית

)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדספרמתוךגיליוןאיתרההוועדה.2
מעודאושרהיוסףסלםבןבנימיןהתינוקכיעולהממנו(,014208
בטבריה.23/11/50ביוםנולדצמחממעבדת

בעפולה,העמקחוליםמביתמקורי
,28/12/50ביוםאושפזמצמח
ונפטרמאודירודתזונהבמצבק״ג

ציוןהתינוקלפיוטבריה,הבריאות
בבית,23/11/50תשי״א,בכסלו

מחלהתולדותגיליוןאיתרההוועדה.3 מעודה)יוסף(בנימיןהתינוקלפיו 1.760ובמשקלשבועות5בןבהיותו
.29/12/50ב-למחרת

קבורתו.מקוםאותרלא
ציון:לגבי-החקירהממצאי

משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
י״דביוםנולדמעודאושרהסלםבן

בטבריה.הסקוטיהחולים

)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדמספרגיליוןאיתרההוועדה.2
.23/11/50ביוםנולדמעודאושרהסלםבןציוןהתינוקלפיו(,014207
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כיעולהאיתרה,שהוועדהבעפולההעמקהחוליםביתשלרפואימתיק.3
ביתאתועזב,28/12/50ביוםאושפזמעודה,)יוסף(בןציוןהתינוק
ירוד.במשקלאךטובבמצב8/2/51ביוםהחולים

לפיהבעפולה,העמקהחוליםמביתמקורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.4
צמח.במעברת27/5/51ביוםנפטרמעודהיוסףסלםבןציוןהתינוק

מזודהציוןלפיוטבריה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
בןבהיותוכללית,מחולשהכתוצאה27/5/51ביוםנפטרבמקור()כך

חודשים.שבעה

בנימין:לגבי-הוועדהמסקנות
מעודהוזהרהסאלםבןבנימיןהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

שבועות.חמישהבןבהיותוהעמק,החוליםבבית29/11/50ביוםנפטר

בשניםקבורותעשרותנערכובטבריההעלמיןשבביתומצאהחקרההוועדה
אבדו.-שהיוהמסודרותשהרשימותאלאהרלוונטיות

הריכשרה,האםשלשמהנרשםהתושביםמפקדספרמתוךשבגיליוןאףעל
לזהרה.זההבשםשמדובר

ציון:לגבי-הוועדהמסקנות
)שרה(וזהרהסלםבןציוןהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן

שבעהבןבהיותוצמח,במעברתכלליתמחולשה27/5/51ביוםנפטרמעודה
חודשים.

מעודהבמקוםכמזודההבריאותמשרדשלהפטירותבפנקסהמשפחהשםרישום
המסקנות.מןמשנהשאינהקלהטעותבגדרהינו

אותר.לאקבורתומקום

בשניםקבורותעשרותערךבטבריההעלמיןשביתומצאהחקרההוועדה
אבדו.-שהיוהמסודרותשהרשימותאלאהרלוונטיות

סבו.הוא•שםזהשםכיוסף,ציוןשלאביושםנרשםהרפואיבתיק

הפנים.משרדלרישומיהתייחסותכלולההוועדהבדו״ח

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.050142082בנימיןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.050142074ציוןשלת.ז.מספר
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מרדכיוחסינהסלאחכת)איילה(רזאלההנדון:
9/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהמרדכיחסינהגבישלעדותהפיעל
שערבמחנהלהתגוררעברההמשפחהרזאלה.עםיחד1951בשנתמעירק

העלייה.

האבבמקום.התינוקותלביתחודשיםתשעהכבתשהיתהרזאלהנלקחהבואםעם
שניהםההוריםהלכוימיםכמהכעבורחלתה.והאםהיותלבקרהיוםמדיהלן

החוליםבביתנפטרהרזאלהכילהםנמסרהגיעםעםהתינוקות.בביתלבקרה
רמב״ם.

אושפזהלאכילהםנמסרשםאךהחולים,לביתההוריםנסעוהיוםלמחרת
יוםהקסטל.במעברתלהתגוררהמשפחהעברהשבועייםכעבורזה.בשםילדה

נפטרה.לארזאלהכיבמקוםחלבטיפתאחותלהםמסרהמכןלאחריומיים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

רזאלה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהשניםלאחר

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

מזלהכיעולהממנוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.1
החוליםבבית28/4/51ביוםנפטרהעלייהמשערבמקור()כךמרדכי
חודשים.ארבעהבתבהיותהבחיפה

לב.התקףהמוות:סיבת

ביוםנפטרהבמקור()כךמרדכימזלהלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.2
בתבהיותהבחיפההממשלתיהחוליםבבית,28/4/51תשי״א,בניסןכ״ב

חודשים.ארבעה

לב.התקףהמוות:סיבת

מגלהלפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.3
ארבעהבתבהיותה28/4/51ביוםנפטרהבמקור()כךמרדכי)רזאלה(
חוף-דודמחנהשלילדיםבחלקתיוםבאותולקבורהוהובאהחודשים
כרמל.

נפטרהעליהמשערמרדכימגלהכיעולההספרדית,קדישאחברהמרישומי.4
בחלקת28/4/51ביוםלקבורהוהובאהחודשיםארבעהבתבהיותה

התינוקות.
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הוועדה:מסקנות

מרדכיוחסינהסאלחבח)איילה(רזאלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ארבעהבתבהיותהבחיפההממשלתיהחוליםבבית28/4/51ביוםנפטרה

חודשים.

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבביתלקבורההובאהרזאלה

איןאךהשונים,ברישומיםקלותשובשהואשגרתיהבלתיהפרטישמהבשל
בזיהויה.ספק

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.070834254רזאלהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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עטריושמעהסלמןבןשמעוןהנדון:
10/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהעלתההמשפחהכיעולההתינוק,אחיעטרי,יהודהמרשלמעדותו
בדרךשנפטרלתאוםאחשהואחודשיים,בןשמעוןעםיחד1949בשנתמתימן
העין.ראשבמחנהשוכנההמשפחהארצה.

והאםהתינוקותלביתשמעוןנלקחהעין,ראשלמחנההמשפחהכניסתעם
לביתהאםמשהגיעההימיםבאחדחודשיים.במשךיוםמידישםאותוביקרה

חולים.לביתהועברשמעוןכילהנאמרהתינוקות
נפטר.הואכילהנאמרשםאךהחוליםבביתבנהאתלבקרהלכההאם

שלגי.ולוועדתבהלול-מינקובסקילוועדתנמסרהעדות
שמעון.שלשמועלגיוסצוהתקבלהמשפחהלדברי

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסקנות

ושמעהסלמןבןשמעוןכיסבירותשלמסויימתברמהעולהלעילהמידעמן
והובאחודשכבןבהיותואביבתלויצ״ובמוסד18/11/49ביוםנפטרעטרי

אביב.תלשאולקרייתהעלמיןביתשלהנפליםבחלקתביוםבולקבורה
י

שלגילואתכקובעהבריאותמשרדשלהפטירותפנקסעלמסתמכתהוועדה
שמעון.

נתוניםאךשמעון,שלגילוברישוםשחלולשיבושיםהסברכללוועדהאין
הזיהוי.אתמחזקיםהמגורים,וכתובתהאבשםשמו,כגון:
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

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

.4146004עטריסלמןהאבשלת.ז.מספר

.4146005עטרישמעההאםשלת.ז.מספר
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פדלוזהרהסלםגיסיםכןזכריההנדון:
12/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלגיסוגרמי,ישראלמרשלעדותופיעל
.השרוןבהודלהתגוררעברהמכןולאחרבעתליתתחילהושוכנהמתימן

הופיעהחודשים,11בןזכריהכשהיהבחיפה.1949שנתבמהלךנולדזכריה
החוליםלביתלקחתווישחולהשזכריהלמשפחהואמרהאחותהמשפחהבבית
אביב.תלהדסה

לביתנלקחזכריההעדות:אתממשיכהזכריה,שלאחותובסיס,מזלהגב'
בשבוע-שבועיים.פעםשםלבקרובאהוהאםאניידגהחולים

אתלקחתיכולההיאכילהנאמרזכריה,אתלבקרהאםמשבאההימיםבאחד
למחרת.לחזורביקשהזכריהעבורבגדיםעמההביאהשלאהאםהביתה.בנה
הנסיעההוצאותאתלממןוהתקשתהמאחרימיםארבעהלאחררקחזרההאם
במקום.זכריהאתמצאהלאאולם

לשוא.אךהשומרותלאביבתלהדסההחוליםבבתיזכריהאתחיפשההאם
אחתידיעללהנאמרדגיאני,החוליםלביתימיםמספרכעבורמשחזרה
נפטר.זכריהכיהאחיות

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

זכריהלפיה27/11/95מיוםזכריה,שםעלפטירהתעודתקיבלההמשפחה
עםחודשים11כ-בןהיהזכריהלדבריהםבעודבמותוחודשייםבןהיה

היעלמו.
זכריה.שלשמועללבוחרהודעההגיעההמשפחהלבית

החקירה:ממצאי

סאלםנסיםכיעולהממנההמשפחה,שמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
.19/3/49ביוםבנותיהםעםארצהעלופדלוזהרה

ממנההמשפחה,שמסרההבריאותמשרדשללידהרישוםתעודתהוועדהבידי.2
ביוםנולדעתלית,העוליםמביתוזהרה"סלםנסיםבן"זכריהכיעולה

בחיפה.3/9/49תשייטבאלולט'

בן"זכריהכיעולהממנוהפנים,משרדשללידהרישוםהוועדהבידי.3
בעתלית.6/9/49ביוםנולדעובדים,שיכוןמהדרפאדל"וזהרהנסים

אביב,תלהדסההחוליםביתשלרפואיכרטיסשלהעתקהוועדהבידי.4
ביוםואושפזבחיפהנולדחודשייםבן)פעדל("זכריה"נסיםלפיו

ומקיא".שילשלמשתעלחולההילדימים10"זהכיצויןכן.1/11/49
.12:30בשעה2/11/49ביוםנפטרזכריה
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ממנואביב,תלהדסההחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.5
ונפטר1/11/49ביוםלטיפולהתקבלהדר"מ״רמתנסיםזכריהכיעולה
אחד.אשפוזיוםבתום2/11/49ביום

עולהממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי בבית2/11/49ביוםנפטרתימנים",שכוןהדר,מ״רמתזכריהפדלכי
חודשיים.בןבהיותואביב,תלהדסההחולים

.6

אטרופיה.המוות:סיבת

כיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.7
חודשייםבןבהיותונפטרתימנים",שכון-הדר"מרמתפדלזכריה
קרייתהעלמיןבבית6/11/49תש״יבחשוןי״דביוםלקבורהוהובא
שאול.

הוועדה:מסקנות

נפטרפדלוזהרהסלםגיסיםבןזכריהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
כבןבהיותואביב,תלהדסההחוליםבבית2/11/49ביוםמאטרופיהכתוצאה
ים.חודשי

אביב.תלשאולקרייתהעלמיןבבית6/11/49ביוםלקבורההובאזכריה

לגביאביבתלהדסההחוליםביתשלרפואיכרטיסהעתקעלמסתמכתהוועדה
היעלמו.בעתזכריהשלגילו

הוועדה.בדו״חכלולההפניםמשרדלרישומיהתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.03024708-4זכריהפדלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)סלם(פורשורומיהסלימןבןחייםהנדון: 13/96מספרתיק
התלונה:סרטי

-)כורש(חדדדומיהוגביהתינוקשלאחותודמארירחלגביפנייתבעקבות
התייצבו.לאאךעדותלמסירתהשתייםהוזמנואמו,

חדדרומיהלגביהוועדהחוקריפנושבכתב,בפניהמבהיריםפרטיםבהיעדר
:כדלקמןהתלונהפרטיהתקבלוומפיה)כורש(

בניחיים.ובנה)רחל(סעידהבתהעםיחדמתימןארצהעלתההתינוקאם
בתימן.נפטרבעלהכיהאםציינהכןהעין.ראשבמחנהשוכנוהמשפחה

טיפוללקבלתנשלחחייםבהרעלה.המשפחהבנילקולמחנהכניסתםעםמיד
אתלחפשהאםיצאהכוחותיה,אליהמששבוהיא.אףאושפזהוהאםרפואי
נפטר.כילהנאמרשםאךהעין,ראששבמחנההחוליםבביתחיים

קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאם

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

עזבחייםלפיוהפניםמשרדשלרישוםתמציתהמשפחהקיבלה23/11/95ביום
.00/07/63ביוםהמדינהאת

החקירה:ממצאי

האם:כיעולהממנוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1 2206מספרוכרטיס39331מספרעולהתעודתנושאתמידאני"סלם"רומיה
סעידה.ובתהחייםבנהעם30/10/49ביוםארצהעלתה

פקידרשםלשמוובסמוךארצהעלייתועםשנהבןהיהחייםכינרשםכן
אלינו".שבאולפני"נפטר

כלומרכרונולוגי,ברצףנרשםלאביומןהעלייהרישוםכילציןיש
מחודשעלייהתאריכיעםנרשם,30/10/49ארצה,המשפחהעלייתתאריך לאולכןאושפזהלמחנהכניסתהעםכיהאםעדותאתהתואםדברינואר,
מאשפוז.שחרורהלאחראלאלהרשםהצליחה

סלימן"חייםלפיוהפנים,משרדשללעולהרישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
.30/10/49ביוםארצהועלהבתימן1949בשנתנולדסאלם"

העיןראשהדסההחוליםביתידיעלשהוגשלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
החוליםבביתאושפזחיים""קודשלפיו)ש.ר.ל.(,לעולההרפואילשרות

ופעם1949נובמברבחודשיוםושישהעשריםלמשךאחתפעםפעמיים,
.1949דצמברחודשבמהלךימיםלשלושהנוספת

בילינסוןהחוליםביתשלנתיחהפרטיכלאיתרההוועדה.4
כיעולהממנו,

בהיותו4/12/49ביוםהעיןראשהחוליםבביתנפטרחיים",שלמה"קודש
גופתו.נותחהביוםובוחודשיםשבעהבן

הקיבה,רירבקרוםדםשטפיריאות,דללזתמלריה,הנתיחה:ממצאי
והטחול.הכבדשלפיגמנטציה
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"שלמהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
5/12/49תש״יבכסלוי״דביוםנפטרהעין,ראשממעברתקדוש"חיים
חודשים.שבעהבןבהיותוהעין,ראשבמחנה

ומלריה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

5/12/49מיוםהעיןראשמחנההנהלתמאתלקבורההפניהאיתרההוועדה.6
חיים"שלמהשלקבורתואתלסדרבקשהובהתקווה,פתחקדישאלחברה
חודשים.שבעהבןקדוש"

"שלמהכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
בי״דשחלביביוםלקבורההובאהעין,ראשהעוליםממחנהקדוש"חיים
סגולההעלמיןבביתחודשיםשבעהבןבהיותו5/12/49תש״יבכסלו
.9מספרקברא',שורהב',ילדיםבחלקת

הוועדה:מסקנות

)סלם(,כורשודומיהסלימןבןחייםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ראשהדסההחוליםבבית4/12/49ביוםריאותודלקתממלריהכתוצאהנפטר
ארצה.עלייתולאחרכחודשוזאתחודשיםשבעהכבןבהיותוהעין,

ב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית5/12/49ביוםלקבורההובאחיים
.9מספרקבראי,שורה

שםעלנרשמההיאעלייתםעםכיהאםציינההוועדה,חוקריעםבשיחה
שםעלכורשאוקורשחייםבשםנרשםבנהאך)מידאני(,אביהמשפחת
אתלהסבירזובעובדהישארצה.העלייהטרםבתימןשנפטראביומשפחת
השונים.במסמכיםוהתינוקהאםשםרישוםאופן

לגביכקובעבילינסוןהחוליםביתשלהנתיחהפרטיכלעלמסתמכתהוועדה
חיים.שלפטירתומועד

הוועדה.בדו״חכלולההפניםמשרדלרישומיהתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

22גנבב

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

העתק:
-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.04150980-3)סלם(כורשחייםשלת.ז.מסי
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תםורחל)סעדיה(סעידבתישראלההנדון:
14/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיתם,אליהומרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

חודשים,שלושהבתישראלהכשהיתהישראלה.נולדההעלייהלאחרמהזמן
השאירהאבבנהריה.החוליםלביתהאבידיעלונלקחהקלהמהצטננותסבלה

ישראלהכילונאמרהיוםלמחרתומשחזרללילההחוליםבביתישראלהאת
לקבורה.תובאישראלהכיהובטחלאבנפטרה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

עלתההמשפחהכיעולהמהםהפנים,משרדשלרישומיםאיתרההוועדה.1
בארץ.ישראלהנולדהאלהרישומיםלפי.14/11/49ביוםארצה

ממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותרישוםיומןאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרהבידרה,עבודהמכפרישראלה"סלים"סעידכיעולה

27/8/50.

עולהממנוחיפה,מחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 27/8/50ביוםנפטרההמערבי,הגלילהעבודהמכפרישראלה""תםכי
'חודשים.ארבעהבתבהיותהבחיפה,

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוהספרדית,קדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.4 "אילוןע״יבידרהעבודהמ״כפרסלים"סעידבתתםישראלה"תינוקת
העלמיןבבית29/8/50באלולט״זביוםלקבורההובאהאילון(,)קיבוץ
חודשים.שלושהבתבהיותהתינוקות,בחלקתדודמחנה

הוועדה:מסקנות

תם,ורחל)סעדיה(מעידבתישראלהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חיפה,המבייםהחוליםבבית27/8/50ביוםריאותמדלקתכתוצאהנפטרה
חודשים.ארבעהכבתבהיותה

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית29/8/50ביוםלקבורההובאהישראלה
התינוקות.
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

ישראלה.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישום
.041627423תם)סעדיה(סעידהאבשלת.ז.מספר

.041627431תםרחלהאםשלת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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יעישוחנהסולימןכןיגאלהנדון:
15/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותשמעוני,גבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנה1949בשנת

עשרהבןבהיותו)קטרה(.בגדרה1953שנתבמהלךהמשפחהבביתנולדיגאל למחרתצריפין.החוליםלביתהמשפחהרופאידיעלוהופנהברעחשימים
נפטר.יגאלכילהנאמרלבקרו,האםמשהגיעה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

יגאל.שלשמועלגיוסצוקיבלההמשפחה

.1964דצמברבחודשנפטריגאללפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתםקיבלוכן

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

וחנה'סולימןבןיגאללפיותושבים,מרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1 קטרה-גדרה.בכפרהתגוררהמשפחתו.16/7/52ביוםנולדיעיש

ממנההרופא,אסףהחוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.2
ימים.עשרהבןבהיותו1/8/52ביוםנפטרמגדרהיגאליעישכיעולה
טטנוס.המוות:סיבת

יעישסלימןבןיגאללפיוהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
)אסףצריפיןהממשלתיהחוליםבבית1/8/52באבי'ביוםנפטרמגדרה

ימים.עשרהבןבהיותוהרופא(,
בשלות.וחוסרטטנוסהמוות:סיבת

ביוםנפטריגאליעישכיעולהממנוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.4
לציון.בראשון■לקבורהוהובאימים,עשרהבןבהיותו,1/8/52

ייביוםנפטריגאלסולימןבןיעישלפיהקבורה,תעודתהוועדהבידי.5
החדשהעלמיןבביתלקבורהוהובאימיםעשרהבןבהיותותשי״בבאב

הילדים.בחלקתלציוןבראשון

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטריעישוחנהסולימאןבןיגאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
יום.17בןבהיותוהרופא(,)אסףצריפיןהממשלתיהחוליםבבית1/8/52
הילדים.בחלקתלציוןראשוןשלהחדשהעלמיןבביתלקבורההובאיגאל

כמסמךהרופאאסףהחוליםביתשלהמקוריתהפטירההודעתאתרואההוועדה
יגאל.שלפטירתומועדלגביהקובע

הפנים.משרדלרישומיהתייחסותכלולההוועדהבדו״ח
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.05134006-5יגאלשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד



)לוי(אחמר)סעדה(ומזלשלמהבניוגאולהגיסיםהאחיםהנדון: 16/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןהמשפחהעלתההתינוקות,שלאחיהםלוי,יחיאלמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהלהתגוררועברה1949בשנתוגאולהנימיםעם

ידיעלונלהחקיבהמקלקולגסיםסבלשנים,שלושבןבהיותו,1950בשנת
לביתבאמבולנסאותוושלחבדיקהלועשההרופאהמחנה.לרופאאביו

נפטר.שניסיםלהםנודעמהזמןלאחרהחולים.

פטירתו.אתהמאשרמסמךאוקבר,חלקתגופה,ראתהלאהמשפחה

רזיאל.לרמתהעיןשבראשהעוליםמביתהמשפחהעברה1950שנתבסוף

כבתשהיתהגאולהחלב.בקבוקלגאולההאםנתנהרזיאללרמתהנסיעהבעת
נלקחהגאולהלמרפאה.גאולהעםהאםפנתהלמקוםבהגיעםלהקיא.החלהשנה
בירושלים.חוליםלבית

שגאולהלאםומסרוהמשפחהלביתשוטריםהגיעומכןלאחרימיםמספר
קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםנפטרה.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ניסים:לגבי-החקירהממצאי
ממנו,1776כרטיסמספרב'העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1

ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתאחמארוסעידהזכריהשלמהכיעולה
ביוםונפטרבהגיעושנתייםבןהיהניסיםכיצויןכן.3/11/49
7/12/49.

לפיו,1776כרטיסמסיהעיןראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.2 בןבהיותו8/12/49ביוםנפטראחמר"וסעידהזכריהשלמהבן"נימים
שנתיים.

עולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3 בכסלוי״זביוםנפטרהעיןראשממעברתאחמרזכריהשלמהנימיםכי
מברונכופנאומוניה.,8/12/49תש״י,

8/12/49מיוםהעיןראשהעוליםממחנהלקבורההפניהאיתרההוועדה.4
נימיםשלקבורתואתלסדרבקשהובהתקווה,פתחקדישאלחברההמיועדת

אחמר.זכריהשלמה

"הילדלפיותקווהפתחקדישאחברהשלקבורהאישוראיתרההוועדה.5
שלושבןבהיותונפטרהעיןראשעוליםממחנהאחמר"זכריהשלמהניסים
ב',ילדיםבחלקת,8/12/49תש״י,בכסלוי״זה'ביוםונקברשנים.
.4מסיקברב',שורה
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גיסים:לגבי-הוועדהמסקנות

כיבוודאותעולהלעילהמידעשמןהריגיסים,שלבגילוההבדלאףעל
7/12/49הימיםביןנפטר)לוי(אחמר)סעדה(ומזלשלמהבןגיסים

לארץ.עלייתולאחרכחודש,8/12/49ל-

ב',ילדיםחלקתסגולההעלמיןבבית,8/12/49ביוםלקבורההובאגיסים
.4מסיקברב',שורה

גאולה:לגבי-החקירהממצאי

שלמהכיעולהממנוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
כן.3/11/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתאחמארוסעידהזכריה בהגיעה.יום15בתהיתהגאולהכיצוין

התינוקתכיעולהיממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנפטרהירושלים()פרוזדוראילוזהרביתהעבודהמכפראחמרגאולה

חוליםביקורחוליםבביתחודשים,תשעהבתבהיותה,15/7/50
ריאות.מדלקתכתוצאהבירושלים,

המעידהירושלים""קהלתקדישאחברהשלקבורההזמנתאיתרההוועדה.3
העלמיןבבית17/7/50תש״י,באבג'ביום,נקברהאהמרשגאולהכךעל

.4מסיקברב',שורהכ״ג,בחלקהבאדרשיחי

גאולה:לגבי-הוועדהמסקנות

אחמרומזלשלמהבתגאולהכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
תשעהבתבהיותהחולים,ביקורהחוליםבבית15/7/50ביוםנפטרה)לוי(

חודשים.

ב',שורהכ״ג,בחלקהבאדרשיחיהעלמיןבבית17/7/50ביוםנקברהגאולה
.4מסיקבר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
041528530-ניסיםשלת.ז.מספר
.04152854-גאולהשלת.ז.מספר
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מנצורה)יהודית(וטורקיהסלםבןחייםהנדון:
17/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אםמנצורה,טורקיההגב'שלעדותהפיעל
העין.ראשהעוליםבמחנהושוכנההשנהבןחייםעםיחד1949בשנתמתימן
המחנהמעובדיאחדהמשפחהמגוריבמקוםהופיעהעלייה,לאחרימיםארבעה
חולים.לביתאוהתינוקותלביתחייםאתולקח

לביתהועברחייםכילהנאמרשםאךהמחנהלמשרדיהיוםבאותוהלכההאם
נאמרושםתקווה,בפתחחוליםלביתהאםנסעהפעמייםתקווה.בפתחהחולים

יוםמידיהאםמגיעההיתהוחציחודשבמשךבמקום.נמצאאינוחייםכילה
להניתןלאאךחיבנהכילהונאמרבנהגורלעללבררבכדיהמחנהלמשרד

לראותו.

עללבררבכדיהעיןלראשהאבחזרלאשקלון,המשפחהמעברלאחרמהזמן
נפטר.כילונאמרושםחיים,שלגורלו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
הה?ירה:ממצאי

חיים"סלםכיעולהממנוהעין,ראשממחנהיומןאיתרההוועדה.1
,1529מספרוכרטיס63535עולהתעודתנושאימנצורה"ותורכייה החודשים.שמונתבןחייםוביניהםילדיהםעםיחדארצההגיעו

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלחוליםקבלתספרהוועדהבידי.2 התקבלהעין,ראשהעוליםממחנהמנסואלה"וטורקיהשלוםבן"חיים
.17/10/49ביוםונפטר5/10/49ביוםהחוליםלבית

ריאות.ודלקת)מיוקרדיטיס(לבדוםהמוות:סיבת

ממנההשומר(,)תל5מספרהחוליםביתשלשחרורתעודתהוועדהבידי.3
5/10/49ביוםהחוליםלביתהתקבלמנסואלה"שלוםבן"חייםכיעולה

זובתעודהצויןכן.16/10/49ביוםושוחררמעייםדלקתשלבאבחנה מתה".ה״ילדהכי

ממנההשומר(,)תל5מספרהחוליםביתשלפטירההודעתהוועדהבידי.4
ביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהמנסואלה"חייםשלום"בןכיעולה

חודשים.שישהבןבהיותו,5מספרהחוליםבבית17/10/49
ריאות.ודלקת)מיוקרדיטים(לבדוםהמוות:סיבת

עולהממנואביב,תלמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5 ביוםנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהמנסואלה"חייםשלום"בןכי
חודשים.שישהבןבהיותוהשומר(,)תל5מספרהחוליםבבית17/10/49

ריאות.ודלקת)מיוקרדיטיס(לבדוםהמוות:סיבת
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"חייםכיעולהממנוא',העיןראשמחנהשלתמותהיומןאיתרההוועדה.6
חודשים.שישהבןבהיותו,18/10/49ביוםנפטרמנוסאילה"שלוםבן

עולהממנוהבריאות,משרדשל00951מספרקבורהרישיוןהוועדהבידי.7
כתוצאהנפטרהעין,ראשהעוליםממחנהמנסואילה"-חייםשלום"בןכי

בביתלקבורהוהובאחודשיםשישהבןבהיותוומיוקרדיטיסריאותמדלקת
תקווה.פתחהעלמין

כיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
כ״הביוםלקבורההובאחודשים,שישהבןשלום",בןחיים"מנוסאילה

ב',ילדיםבחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית18/10/49תש״יבתשרי
.35מספרקברב',שורה

הוועדה:מסקנות

מנצורה,)יהודית(וטורקיהסלםבןחייםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית17/10/49ביוםריאותודלקתהלבשרירמדלקתכתוצאהנפטר

חודשים.8-6בןבהיותוהשומר,תל

בחלקתתקווהפתחסגולההעלמיןבבית18/10/49ביוםלקבורההובאחיים
.35מספרקברב',שורהבי,ילדים

לגביכקובעתהשומרתלהחוליםביתשלהפטירההודעתעלמסתמכתהוועדה
חיים.שלפטירתומועד

שלגילוההורים,שמותעלשבהסתמךהריהמשפחה,בשםשחלהשיבושלמרות
חיים.שלבזיהויוספקאיןאחריםנתוניםגםכמוחיים

יסודה.בטעותההערותבסעיףילדהכאללחייםההתייחסות

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
מנצורה.חייםשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4136525/5מנסורהטורקיההאםשלת.ז.מספר
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שמעון)רחמה(ורוחמהיונהבןסליםהנדון:
18/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמושמעוןרחמהגברתשלעדותהפיעל .28/10/50ביום

במחנהאותולקחהואמוושילשוליםמהקאותסליםסבלוחצישנהבןבהיותו
החוליםלביתסליםנשלחבמקוםרופאבהוראתהמקומית.למרפאההעלייהשער

רמב״ם.

אחת.פעםאותוביקרווההוריםימיםעשרהרמב״םהחוליםבביתשההסלים
וסליםחלון,דרךרקאותוראוההוריםלהיכנס.הורשולאבשניתבאוכאשר
בכה.אותםשזיהה

חודשייםלאחרבירושלים.תלפיותבמעברתלהתגוררהמשפחהעברהזהבזמן
נפטר.סליםלפיולמשפחהמכתבשלחהבחיפהשהתגוררהמשפחתםקרובת

אתהמאשרמסמךכלקיבלוולאסליםשלהקברחלקתאתראולאההורים
פטירתו.

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

בןסליםהתינוקלפיו,1960ב-במשטרהשנפתחנעדרתיקהוועדהבידי.1 שנה.בןבהיותו,28/10/50ביוםמשפחתועםארצהעלהשמעוןיונה

בחיפהרמב״םהממשלתיהחוליםמביתמקורימחלהסיכוםהוועדהבידי.2
העלייהשערעוליםמביתסליםשמעוןהתינוקלפיו(,9802/50)מסי

לאחרוחציכחודשחודשים,תשעהבןבהיותו,3/12/50ביוםאושפז לארץ.המשפחהעליית

קיצונירזוןשלבמצבלאשפוזנכנססליםכיבנוסףצויןזהבמסמך
ריאות.מדלקתנפטרולבסוף

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.3
רמב״םהחוליםבביתנפטרהעלייהשערעוליםמביתסליםשמעוןהתינוק בדלקתצוינההמוותסיבתחודשים.11בןבהיותו3/12/50ביום
ריאות.

התינוקלפיוחיפה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאףהוועדהבידי.4
ביוםהממשלתיהחוליםבביתנפטרעלייהשערעוליםמביתשמעוןסלים

חודשים.11בןבהיותו3/12/50

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

עולהממנהחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלפטירהתעודתהוועדהבידי.5
חודשים,11בןבהיותו,5/12/50ביוםנקברשמעוןסליםהתינוקכי

שבמקום.התינוקותבחלקת
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הוועדה:מסקנות

ורוחמהיונהבןסליםהתינוקכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
11בןבהיותורמב״ם,החוליםבבית3/12/50ביוםנפטרשמעון)רחמה(
העלייה.כחודש-לאחרוזאתחודשים

התינוקות.בחלקתבחיפהדודמחנההעלמיןבבית5/12/50ביוםנקברסלים

כלפישעלהריהמחלה,בסיכוםסליםשלגילובציוןהקטןההבדלאףעל
אשפוזוותאריךמגוריומקוםכגון:זה,במסמךהמופיעיםהאחריםהפרטים

שמעון.ורוחמהיונהשלבבנםשמדוברספקאיןופטירתו,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.04515534סליםשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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פרח)בתיה(ובניהעמרןבתשושנההנדון:
19/96מספרתיק

התלונה:פרטי

במהלךשושנהנולדההתינוקת,שלאחותהפרחייונהגבישלעדותהפיעל
שמר.עיןבמחנההתגוררהכשהמשפחה1949שנת

כשחזרהבחדרה.ברנדייסהיולדותלביתאמהעםשושנההועברהלידתהעם
אותההיניקההאםשבמחנה.התינוקותלביתבתההועברההחוליםמביתהאם התינוקות.בביתיוםיום

נפטרה.ששושנהלהנמסרהתינוקותלביתהאםכשהגיעהמהזמןכעבור

קודמות.לוועדותגםנמסרהזועדות

בהלול-מינקובסקי:ועדתדו״חלגבישאלותהעלתההמשפחה
תימןילידתהיאבהלול-מינקובסקיועדתבדו״חהמוזכרתהתינוקתלדבריהם

בבתם.מדוברלאאךדומה,שםבעלת

שבתםייתכןשלאכךקברותביתמצויהיהלאשמרשבעיןהעירובנוסף
במקום.נקברה

החקירה:ממצאי

אברהםעמרם,לפיוהיהודית,הסוכנותשלעלייהאישוראיתרההוועדה.1 .17/10/49ביוםארצהעלוילדיהםושניפרחיובניה

.51304עולהתעודתמספרהעלייהבאישורצויןכן

השרותאלהמופנהברנדייסהחוליםמביתלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.2 פברוארמחודשתימניותמשפחותשללידותשלרשימהובולעולה,הרפואי
החוליםבביתאושפזהאמרםאברהםבניה-שושנהשלאמהלפיו,1952
.8/2/50יוםעד2/2/50ביום

עמרםבתשושנהכיעולהממנושמר,מעיןפטירותיומןהוועדהבידי.3
שמרבעין6/3/50ביוםנפטרה,51304עולהתעודתמסיפרחי,אברהם חודש.בתבהיותה
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הוועדה:מסקנות

ובניהעמרןבתשושנההתינוקתכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
חודש.בתבהיותה,6/3/50ביוםשמרבעיןנפטרהפרחי)בתיה(

המופיעהעולהתעודתשמספרהריכבתם,מדוברשלאהמשפחהטענתלגבי
כךשמר,עיןשלהפטירותביומןהמצויןלמספרזהההעלייהבאישור
ודאי.הואשהזיהוי

קרקעחלקתרכשההיהודיתהסוכנותכיהתבררשושנהשלהקבורהלמקוםבאשר
שמר.עיןמחנהתושבישלקבורותנערכוובוכרכורשלהעלמיןלביתבצמוד
לועדהידועזהדברשמרעיןמחנהשלהקברותביתכאלמתייחסיםזולחלקה

אחרים.ממקריםגם

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(ימון,
ועדהחבר

שושנהשלת.ז.
.4153755פרחי

.4153756פרחי

מדודשופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
עמרםהאבשלת.ז.מספר
בתיההאםשלת.ז.מספר
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משרקיוטורקיהשלוםכתציונההנהון:
20/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עםארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאחותהגמליאל,נעמיהגב'שלבעדותה
אי.שמרעיןבמחנהושוכנהמתימןציונה

ציונה,כילהנמסרהתינוקותבביתלבקרההגיעהכשאמהמכןלאחרחודש
למחרתברגלה.תחבושתלבתהכיראתהוהאםחלתהחודשים,11כבתשהיתה

רמב״ם.החוליםלביתבטנדרציונהאתשלוקחיםראתהלמקוםהאםכשהגיעה

נפטרה.ציונהכיהמחנהברמקולהודיעומכןלאחריומיים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

14/1/50מיוםב'שמרעיןהתינוקותמביתלאשפוזהפניההוועדהבידי.1
משרגו"אהרוןסלם"ציונהכיעולהממנהבחיפה,הממשלתיהחוליםלבית

סבלהכיצויןכןכמו.13/12/49ביוםארצהעלתהחודשיםחמישהבת
משקל.והפסדהקאותמדיסטרופיה,

)מספרחיפהרמב״םהממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
ב'שמרמעיןמשרגי"אהרוןסלם"ציונהכיעולהממנו(,530/50
כיצויןכןחודשים.חמישהבתבהיותה14/1/50ביוםלאשפוזהתקבלה
מכבדציונהסבלהכןכמומשקל.והפסדדיסטרופיההקאות,בגללנשלחה
".24/1/50יוםבבוקר"נפטרהוהיאמאודחזקושילשלהמוגדל

מפורטותהבדיקהותוצאותנותחה,גופתהכיהחולהבגיליוןצויןבנוסף הרופא.ידיעלבגליון

המתייחסרישוםובורמב״םהחוליםלביתכניסהיומןאיתרההוועדה.3
משגרו"אהרוןסלם"ציונהכיעולהממנו,530/50מספרחולהלכרטיס
כןנפטרה.שבו24/1/50ליוםעד14/1/50מיוםאושפזהב'שמרמעין פטירה".עלמוכיח723/50"רישוםכיצוין

סלם"משרגולפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
בהיותה24/1/50ביוםנפטרהאישמרעיןהעוליםמביתציונה"אהרון

חודשים.חמישהבת

רעלת.המוות:סיבת

ממנו(,85/50)מספרחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
נפטרהא'שמרעיןהעוליםמביתציונה"מושרגואהרון"סלםכיעולה
חמישהבתבהיותהבחיפההחוליםבבית,24/1/50תש״י,בשבטו'ביום

חודשים.
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"ציונהלפיודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.6
בשבט,ו'ביוםנפטרהא'שמרעיןהעוליםמביתמדראדו"אהרון

בחלקתביוםבולקבורהוהובאהחודשיםחמישהבתבהיותה,24/1/50 .85/50הממשלתיהקבורהרישיוןמספרצויןכןדוד.מחנהשלהתינוקות

הוועדה:מסקנות

נפטרהמשרקיוטורקיהשלוםבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן כשישהוזאתחודשיםחמישהכבתבהיותהרמב״ם,החוליםבבית24/1/50ביום
לארץ.המשפחהעלייתלאחרשבועות

בחלקתבחיפהדודמחנההעלמיןבביתביוםבולקבורההובאהציונה
התינוקות.

מגוריהמקוםאביה,שםעםהצלבהפישעלהרימשפחתה,בשםהשיבושאףעל
בפנקסהרשוםהסידורילמספרהזהההממשלתיהרישיוןומספרפטירתהתאריך

בציונה.שמדוברספקאיןהבריאות,משרדשלהפטירות
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.4196903ציונהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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משוקיותורכיהשלוםבןמשההנדון:
21/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימן.ארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותגמליאל,נעמישלעדותהפיעל
משה,הצטנןמכןשלאחריוניבחודשבארץ.בןהאםילדה16/12/51ביום
החוליםלביתאותווהפנהריאותמדלקתסובלשמשהקבעלביתםשהגיעורופא

דגיאני.
האבכשהגיעהימיםבאחדהחולים.בביתהוריואותוביקרושבועייםבמשך
האבולבקרו.להכנםיכולאינוהואוכיחלהמשהכילונמסרמשהאתלבקר
בבנו.מדוברהיהכיבטוחאינוהואאךלחלון,מבעדאותוראה

ראולאההוריםנפטר.משהכינכתבבומברקהמשפחהקיבלההיוםלמחרת
קבר.חלקתאוגופה

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

ממשרדמסמךקיבלהכןמשה.שלשמועלגיוסצולדבריהקיבלההמשפחה
ובנוסף16/12/51תשי״בבכסלוי״דביוםנולדמשרקימשהלפיוהפנים,
.00/12/64ביוםנפטרמשהלפיו20/9/95מיוםהפניםמשרדשלמסמךקיבלו

ידהעלנפתחלמשההמיוחסשהקברכךעלהמשפחהקבלהיותרמאוחרבשלב
ממצא.כלבתוכונמצאולא

החקירה:ממצאי

לפיו)דגיאני(,יפוצהלוןהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.1
צויןכןחודשים.ארבעהבןבהיותו24/4/52ביוםאושפזמשלגי""משה
שלושהבהיותובקושי...הכחילגרם...נושם3,000במשקל"נולדכי

למרותממשקלומאודירדולשלשל.מאודלהקיאהחלבמחלקהשבועות
עברהתינוקהקשה,ממצבולהוציאובידנועלהלאוהטיפולהאינפוזיות

".1/6/52ביוםונפטרגמורהלאטרופיהלאטלאט

מאטרופיה.וכסובלכמונגולואידאובחןמשהכינקבעראשוניתבאבחנה

החוליםבבית10/12/54מיוםהחוליםבביתשהייהתעודתהוועדהבידי.2
החוליםבביתאושפזמשרקישלוםבןמשהכיעולהממנהיפו,צהלון
נפטר.בויום1/6/52ליוםעד24/4/52מיום

משרקישלוםבןמשהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
בבית2/6/52תשי״בבסיוןט'ביוםנפטר146/5עמידרשכ'יצחקמרמת

חודשים.חמישהבןבהיותויפו,וילדיםליולדותהחולים

היותודברצויןזובמשבצתגםורעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת
מונגולואיד.

משרקימשהלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.4
בןבהיותודגיאני,החוליםבביתנפטר146/5עמידרשכונתיצחקמרמת
קרייתהעלמיןבביתתשי״בבסיוןי'ביוםלקבורהוהובאחודשיםחמישה
.1מספרקבר,10שורה,1ג'אזורילדים,חלקתשאול
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הוועדה:מסקנות

מדלקתנפטרמשוקיותורכיהשלוםכןמשהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
)דגיאני(,צהלוןהחוליםבבית1/6/52ביוםנשימהוקשייורעלתריאות
חודשים.ארבעהכבןבהיותו

בחלקתשאולקרייתהעלמיןבביתתשי״בבסיווןי'ביוםלקבורההובאמשה
.1מספרקבר,10שורה,1ג'אזורילדים

ובדו"חביזמתהושלאהוועדהדעתעלשלאנעשתההקבר,פתיחתלעניין
הפנים.משרדרישומילנושאוהןהקברים,פתיחתלנושאהןהתייחסותכלולה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.05060154-1משרקימשהת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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זיאןוזהרהיחיאבןיוסףהנדון:
24/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהעלתההתינוק,שלאחיו)זיאן(,דייןיונתןמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנהיוסף,עםיחד1950בפברוארמתימןלארץ

שבמקום.התינוקותלביתיוסףוביניהםהתינוקותהוכנסוהקשההחורףבשל
יוסף.אתלהיניקביוםפעמיםשלושהאםהלכהשבועותשלושהבמשך

בגייפ.נלקחשיוסףוראולבקרוובתההאםהגיעוחודשיםחמישהבןבהיותו
לאחרמענה.כלקיבלהולאיוסףנלקחלאןהתינוקותבביתביררההאם

יעקב.בארהחוליםלביתהועברשבנהלהנמסרהמחנהמנהלעםנוסףבירור
בנו.גורללגביתשובהכלקיבללאאךהחולים,לביתנסעהאב
דברלקבועהמאפשריםלממצאיםהגיעהלאאשרשלגילוועדתנמסרהעדות
באשר

יוסף.שללגורלו
החקירה:ממצאי

אביוכיעולהממנו(,201920)מסילעולהרישוםשאלוןאיתרההועדה.1
.14/2/50ביוםארצהעלהזיאן"יחיא"יחיאהתינוקשל

יחיאיחיאלפיההמשפחה,שמסרה6462מסיעולהתעודתהוועדהבידי.2
בתעודתצויןכן.14/2/50ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתזאייןוזהרה
ביוםנפטרוכיארצהבהגיעוחודשיםחמישהבןהיהיוסףכיהעולה
8/3/50.

משרדאלהמופנהיעקבבארהחוליםמביתלתשלוםחשבוןאיתרההוועדה.3
,1950מרסמחודשתימןמעוליחוליםאשפוזשלרשימהובוהבריאות,

בביתימיםשמונהבמשךאושפזבמקור()כךגאוןיחיאיחיאיוסףלפיה
החולים.

החוליםביתשלבמקור()כךהמוותשלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.4
נותחהיעקבמבאריחיהיחיהיוסףשלגופתוכיעולהממנוהרופא,אסף
.8/3/50תש״י,באדרי״טביום

הוועדה:מסקנות

בביתנפטרזיאןוזהרהיחיאבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
ארצה.עלייתולאחרשבועותכשלושההרופא,אסףהחולים

המשפחהשםשובשהחוליםביתשללתשלוםבחשבוןהמופיעההמודפסתברשימה
זיאן.וזהרהיחיאבןיוסףבתינוקשמדוברספקאיןאךלגאוןמזיאן
אותר.לאקבורתומקום

663



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.4-201925-7זיאןיוסףשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)קוטא(כותהורחלחייםבןבן-ציוןהנדון: 25/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהבן־ציוןובנההיאעלוהתינולן,אםקוטא,רחלהגב'שלעדותהפיעל הצטרףמכןלאחרשבועייםעתלית.העוליםבמחנהושוכנו1949בשנתמתימן
המשפחה.אלהאב

האםרמב״ם.החוליםלביתוהועברחלהוחציחודשייםבןבן־ציוןכשהיה
למחנה.בן־ציוןהוחזרימיםעשרהומקץהחוליםבביתלבקרובאה

אמדההמרפאהאחותלמרפאה.ונלקחבן־ציוןחלהשובמכןלאחרימיםמספר
חיפהרמב״םהחוליםלביתהועברובן־ציוןהחוליםלביתלהעבירושישלאם
הנהגחזרלערךשעותשלושוכעבורבמחנהנשארההאםאמבולנס.נהגידיעל

נפטר.בן־ציוןכילאםומסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

המדינהתושבלהיותחדלבן-ציוןלפיוהפניםממשרדמסמךקיבלההמשפחה
.1963יוליבחודש

לחו״להועברבן-ציוןלדבריהם,שערך,ומבירורפרטיחוקרהעסיקההמשפחה
הברית.בארצותאחרשםתחתכיוםומתגורר

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
חח?ירה:ממצאי

"רחלכיעולהממנההמשפחה,שמסרההעולהמתעודתצילוםהוועדהבידי.1
בןציוןעםיחד10/2/49ביוםארצהעלתה)כותה("יחיאנחום נפטר.וכיהשבועיים

ארצהעלהכותה"חסן"חייםהאבכיצויןהעולהלתעודתנלווהבדף .8/3/49ביום

"ציוןהואהתינוקשלהמלאשמוזובתעודהרישוםלפיכילצייןיש
פותה".ורחלחסןחייםבן

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןאיתרההוועדה.2 שלבאבחנה7/3/49ביוםאושפזעתליתהעוליםמביתחסן"חיים"ציון
בןבהיותו,18/3/49ביוםהחוליםמביתושוחררתזונהותתמעייםדלקת
שבועות.חמישה

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלמחלהגיליוןאיתרההוועדה.3 באבחנההחוליםלביתנוספתפעםהתקבלוחציחודשייםבןחסן""ציון
ואחריביותרקשהכללימצבמאוד,ירודתזונתיבמצבריאותדלקתשל

נפטר.החוליםבביתשהיהשעת
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"חסןכיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
בןבהיותו,27/3/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתחיים"ציון

חודשיים.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

ממנו(,279/49)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
27/3/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתחיים"ציון"חסןכיעולה
חודשיים.בןבהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית

בריאות.ופגיעהתזונהתתהמוות:סיבת

כיעולהממנודוד,מחנההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.6
ביוםלקבורההובאעתלית"העוליםמביתחדש"עולהחיים"ציון"חסן
התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית30/3/49תשייטבאדרכ״ט

.279/49מספרממשלתיקבורהרישיוןצויןכן

הוועדה:מסלנות

)קוטא(כותהורחלחייםבןבן־ציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״םהחוליםבבית27/3/49ביוםבריאותופגיעהתזונהמתתכתוצאהנפטר
חודשיים.כבןבהיותוחיפה

בחלקתדודמחנההעלמיןבבית30/3/49ביוםלקבורההובאבן־ציון
הילדים.

נמצאלאאךציוןבןלגבימסמכיםרמב״םהחוליםבביתביררההמשפחה
בעודכותא"ציון"בןהשםלפינערךהחיפושכימתבררזה.בשםרישום

חסן"."ציוןהשםתחתהחוליםלביתנכנסשהתינוק

הפנים.משרדלרישומיהתייחסותכלולההוועדהבדו״ח

הפרטי.החוקרלנושאלהתייחסמקוםאיןהוועדהמסקנותלאור

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.010724771בן-ציוןשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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חגיביומזל)סולימן(שלמהבןאליהנדון:
26/96מספרתיק

התלונה:פרטי

המשפחהבביתאלינולדהתינוק,שלאמוחג'בימזלגברתשלעדותהפיעל
.1953בשנתברחובות

קפלןהחוליםלביתוהועברבטובאליחשלאחודשיםתשעהבןבהיותו
ברחובות.

בפתחבילינסוןהחוליםלביתהועבראליכילמשפחהנאמרימיםמספרלאחר
השבת.למשךשםלהשאירוהתבקשואךאלי,אתראולמקוםבבואםתקווה.

ונקבר.מחנקבלילהנפטרשאלילהםנאמרראשוןביוםבבואם

קבורתו.מקוםלהנמסרולאגופתואתראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

)מסיהפניםמשרדשלהתושביםמפקדמספרגיליוןאיתרההוועדה.1
ביוםנולדחגיביומזלסלומוןבןאליהוהתינוקלפיו(,241605
27/3/54.

ובוברחובותהבריאותמשרדשללידותרישוםפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםנולדחגיביומזלסולימןבןאליהוהתינוקלפיורישום,
27/3/54.

אלילפיהבילינסון,החוליםמביתמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.3
כבןבהיותוהיינו11/7/54ביוםהחוליםבביתאושפזחגיבישלמהבן

חודשים.וחצישלושה

כתוצאה6:00בשעה3/9/54ביוםנפטראליכימצויןהפטירהבהודעת
ריאות.ודלקתמטיפוס

רישום,ובותקווהפתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4
ביוםתקווהבפתחבלינסוןהחוליםבביתנפטרחגיבישלמהבןאלילפיו

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

בי,ילדיםבחלקתתקווהבפתחסגולההעלמיןבבית6/9/54ביוםנקבראלי
.19מסיקברמ״א,שורה

שארפישעלהריהקבורה,ביומןאלישלבגילוהקלהשיבושאףעל באלי.שמדוברספקאיןמגוריו,ומקוםשמוכגון:הנתונים,

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.052416054אלישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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נהריודומיה)יעיש(ישעיהבןפנחסהנדון:
27/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחינהרי,גמליאלמרשלעדותופיעל
שמר.עיןבמחנהושוכנהוחציהשנהבןפנחסעםיחד1949בשנת

בעת1950בשנתשבמחנה.הילדיםלביתפנחסהועברהעלייהלאחרמהזמן וישגבוהמחוםסובלפנחסכיאחותקבעההילדיםבביתשערכהביקור
השומר.תלהחוליםלביתלהעבירו

מהם"הסתיר"לבקרוההוריםכשבאוהשומר.תלהחוליםלביתהועברפנחס
להםוהותרפנחסשלהרפואימצבולגבימידעשבמקום,הרפואיהצוות
מבעדהוריואתפנחסזיההכאשרהביקוריםבאחדלחלון.מבעדרקלראותו הודיעוביקוראותולאחרשבועפניו.עללווסטרהאחותניגשהלחלון,
נפטר.פנחסכיבמחנהלמשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

מקוםאתאיתרהלאאךפנחסשלפטירתואתשקבעהשלגילוועדתנמסרהעדות
קבורתו.

פנחס.שלשמועלמגןערכתקבלתואישורגיוסצולדבריהקיבלההמשפחה
החקירה:ממצאי

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.1 עד5/2/50מיוםהחוליםבביתאושפזא'שמרמעיןאהרון"יעיש"פנחס נפטר.בויום,26/2/50ליום

כיעולהממנוהשומר,תלהחוליםביתשלמחלהגיליוןהוועדהבידי.2 5/2/50ביוםהחוליםלביתהתקבלא'שמרמעיןאהרון"יעיש"פנחס מצבואתלייצבהניסיוןולמרותמוגדל"טחולעםירודבמצב"הגיע
שנתיים.בןבהיותו,26/2/50ביוםנפטר

"פנחסכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
בבית26/2/50תש״יבאדרט'ביוםנפטרא'שמרמעיןאהרון"יעיש

שנים.שלושבןבהיותוהשומר(,)תל5מספרהחולים
לב.דוםהמוות:סיבת

המכוןשל24/50מספרהמוותשלאחרנתיחהפרוטוקולאיתרההוועדה.4 )בןפנחס"יעיששלבגופתוכיעולהממנוהשומר,תלהפתולוגי
ואנמיה.צהבתרכבת,אובחנהשנתיים("

"ילדכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהפנקסאיתרההוועדה.5
ג'ביוםלקבורהוהובאשניםשלושבןבהיותונפטראהרון"יעישפנחס תקווה.פתחסגולההעלמיןבבית28/2/50באדרי״א
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הוועדה:מסקנות

נהריודומיה)יעיש(ישעיהבןפנחסכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
השומר,תלהחוליםבבית26/2/50ביוםורכבתאנמיהמצהבת,כתוצאהנפטר

שנתיים.כבןבהיותו

תקווה.פתחסגולההעלמיןבבית28/2/50ביוםלקבורההובאפנחס

גילולגביכקובעהשומרתלהחוליםביתשלהמחלהגיליוןאתרואההוועדה
פנחס.של

פנחס.שלבזיהויוספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.04200416נהריפנחסשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

670



ציווהיצחקבתדינההנדון:
28/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בטבריהדינהנולדההתינוקת,שלאחיהציווהשלמהמרשלעדותופיעל
.29/11/51ביום

ראשממעברתהועברהחודשיםשמונהבתובהיותהמשילשוליםסבלהדינה
שבטבריה.פוריההחוליםלביתפינה,

דינהכילמשפחהנמסרפוריה,החוליםבביתאשפוזהמיוםשבועייםלאחר
ונקברה.נפטרה

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

צווהדינההתינוקתלפיו(,125/52)מסיחולהגיליוןאיתרההוועדה.1
שבטבריה,הממשלתיהחוליםבבית1/8/52ביוםאושפזהפינהראשממעברת
.3/8/52ביוםונפטרהחודשים,שמונהבתבהיותה

נכתבהוועדה,ידיעלשאותרבטבריההבריאותמשרדשלהפטירותבפנקס.2
בטבריההממשלתיהחוליםבביתנפטרהפינהמראשצווהיצחקבתדינהכי

מעייםדלקתהתייבשות,מרעלת,כתוצאה3/8/52ביוםשנה,בתבהיותה
ריאות.ודלקת

דינההתינוקתלפיו,בטבריההעלמיןמביתקבורהיומןאיתרההוועדה.3
ביוםחודשיםתשעהבתבהיותהנקברהפינהראשממעברתצווהיצחקבת

שבטבריה.העלמיןבבית4/8/52

הוועדה:מסקנות

נפטרהציווהיצחקבתדינהכיבוודאותעולהלעיל,המפורטהמידעמן
שבטבריה.העלמיןבבית4/8/52ביוםונקברה,3/8/52ביום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.05018909דינהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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מאושרויונהשלוםבןפרטי(שם)ללאהנדון:
31/96מספרתיק

התלונה:פרטי

אחיונולדהתינוק,שלאחיומאושר,יהודהמרשמסרבכתבעדותפיעל
.העיןראשבמחנה1949בשנת

הילדאתלראותביקשוכשהוריוהתינוקות.לביתהתינוקהועברלידתועם
נמסרמכןלאחרשעתייםשעתיים.כעבורלשובלהםנאמרהמילהבריתביום
נפטר.שבנםלהם

התלוננו:בפניהשלגי,ועדתממצאילגביהמשפחהטענת
בןהיהשבנםבעודימים,חמישהבןבהיותונפטרשבנםנרשםפטירהבתעודת
ימים.שמונה

החקירה:ממצאי

ממנו,1369כרטיסמסיהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
ביוםארצהעלוובתםבמקור()כןעושר"וחממהמשה"סלםכיעולה

31/10/49.

לפיו,1369כרטיסמסיהעיןראשמחנהשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בהיותובמחנה,החוליםבבית30/12/49ביוםנפטרמוסאסאלםהתינוק

ימים.חמישהבן

כיעולהממנותקווה,פתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.3
בהיותותש״י,טבתי'ביוםנפטרהעין,ראשממעברתמוסא"סאלם"בן
ימים.חמישהבן

מוחי.תוךדימוםהמוות:סיבת

נפטרהעיןמראשמוסא"סאלם"בןלפיוקבורה,רישיוןהוועדהבידי.4
תקווה.בפתחונקברימיםחמישהבןבהיותומוחי,תוךמדימוםכתוצאה

בן"נפלכיעולהממנותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.5
ילדיםבחלקת30/12/49ו'ביוםנקברהעיןראשממעברתמוסא"סאלם
.3מסיקברח',שורהב',
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הוועדה:מסקנות

שם)ללאמאושרויונהשלוםשלכנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן

העין.ראשבמחנה30/12/49ביוםנפטרפרטי(
,30/12/49היינויום,באותונקברהתינוק

בחלקתסגולההעלמיןבבית
.3מסיקברחי,שורהבי,ילדים

בשמותמדוברביוגה,ולאבחממהאמושםנרשםלמחנההכניסהביומן
זהים.
המסמכיםשברובהריפרטי,שםלבנםלתתהספיקולאעדייןוההוריםהיות
האב.מוסא,סאלםשלכבנוהתינוקנרשם

שהזיהויהריבנם,שללגילובאשרהטענהלגביברורההכרעהשאיןאףעל
.1369הכרטיסמספרעםבהצלבהונעשהודאיהינו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

במיל'()אלוףמימון,דוד)בדימ'(שופטתקובל,דליהשופטקדמי,יעקב
ועדהחברועדהחברתהוועדהו"רי

התינוק.של
.041587908מאושר

ת.ז.ועדההובידי
שלוםהאבשלת.ז.

אין־הרישום
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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תםומלכה)סלם(שלוםבןיוסףהנדון:
32/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בארץונישאהמתימןעלתההיאהתינוק,אםתם,מלכהגבישלעדותהפיעל
לרחובות.עברהומשםעריףביתבמושבהתגוררההמשפחה.4/12/52ביום

בנהבביתה.בןילדה-להיריונההשביעיבחודשכשהאם1953ספטמברבחודש
למוסדבאמבולנסנלקחהלידהלאחרומידמאותששקילובמשקלפגנולד יוסי,התינוק,אתלבקרבאוההוריםבפגיה.אושפזשםאביב,תלויצ״ו
חודשים.ארבעהבמשך

בקרובוכיבמשקלעלה)יוסי(יוסףכירופאלהםמסרזותקופהבתום
הביתהלקחתוההוריםכשהגיעומכןלאחריומייםהחולים.מביתישוחרר
נפטר.יוסףכילהםנאמר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החכירה:ממצאי

מביתתםיוסףלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בתלוילדאםבמוסד13/11/53ביוםונפטר1/9/53ביוםנולדב',עריף
אביב.

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

תםיוסףלפיואביב-יפו,תלקדישאחברהשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
תשי״דבכסלוו'ביוםלקבורהוהובאחודשייםבןבהיותונפטר

.32מספרקבר,5שורהגי,בחלקה13/11/53

הוועדה:מסקנות

נפטרתם,ומלכה)סלם(שלוםבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותואביב,בתלוילדאםויצ״ובמוסד13/11/53ביוםריאותמדלקת

חודשיים.
,5שורהג',בחלקהשאולקרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאיוסף
.32מספרקבר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת הוועדהו"רי

תם.יוסףשלת.ז.הוועדהבידי
.04145599/9תם)סלם(שלוםהאבשל

.030609432תםמלכההאםשל

אין-הרישום
ת.ז.מספר
ת.ז.מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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בנאישואסתריצחקבןדודהנדון:
33/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ממרוקוארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיבנאיש,שלמהמרשלעדותופיעל
ברנדייסבמעברתתחילהשוכנההמשפחההשנתיים.בןדודעםיחד1948בשנת

תקווהפתחשביןווילהלמה-רנתיהבמושבלהתגוררעברהמכןולאחרשבחדרה
ליהוד.
לביתאביועםונשלחקיבהבקלקולדודחלהארצה,הגיעםלאחרמספרימים

למקוםאביוכששבהיוםולמחרתאושפזדודאביב.בתל"זמנהוף"החולים
נפטר.כילונמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

דוד.שלשמועלגיוסצולדבריההמשפחהקיבלה1964בשנת
החקירה:ממצאי

ארצהועלה1948שנתבמהלךנולדבנאישדודהפניםמשרדרישומיפיעל.1
.15/1/49ביוםמשפחתועם

רנתיהממושבבנאים"דודלפיופטירות,בפנקסרישוםאיתרההוועדה.2
שנה.בןבהיותואביב,בתל28/9/49ביוםנפטריהודיה",ע״י

תזונה.ותתמעייםדלקתהמוות:סיבת

ע״ירנתיה"ממושבדודבנאישלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.3
לקבורהוהובאמעייםמדלקתכתוצאהשנהבןבהיותונפטריהודיה",

.28/9/49ביוםאביבבתל

בר"דודכיעולהממנואביב,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.4
מדלקתנפטר)יהודיה(,רנתיהבמושבהמתגוררמרוקוילידבנאים"יצחק
,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבבית28/9/49ביוםלקבורהוהובאמעיים
.33מספרקבר,4שורה

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרבנאיש,ואסתריצחקבןדודכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שנה.בןבהיותו,28/9/49ביוםתזונהותתמעייםמדלקת

,4שורה,1בחלקהשאולקרייתהעלמיןבביתביוםבולקבורההובאדוד
.33מספרקבר
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.010795300בנאישדודשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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דפדיורבקהמשהבןשמואלהנהון:
35/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצהעלתההאםכיעולההתינוק,אחידפדי,אילןשמסרבכתבמעדות
במחנהשוכנההמשפחההתינוק.ושמואלהשלושבןאשר-בניםשניעם

עתלית.

לאחוליםלביתונשלחמשילשוליםשמואלסבללמחנה,הגיעםלאחרמהזמן
באותושהתהלאשהאםאלאשמואלשלפטירתועלהודעההתקבלהבמחנהידוע.
יומיים.יוםכעבורשבהאליובמחנה,זמן
קבר.חלקתאוגופהראתהלאהאם

סבואביושםסעדיהקראולסבאכיהתינוק,אחידפדי,אילןמרצייןכן
עובדיה.

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

שאלות:מספרלמשפחה

שםנרשםהמשפחה,שמסרה29/5/95מיוםהפניםמשרדשלפטירהבתעודת.1
המשפחהשםנרשםהפניםמשרדשלרישוםבתמציתואילוסעידהמשפחה
אדםלאותושוניםמשפחהשמותבשנישימושהמשפחה,לטענתלכן,עואד.
אדם.באותוהמדובראיןשמאבירורמצריךרשמי,גוףאותוידיועל

לעומת,6/4/48ביוםשמואלנולדהפנים,משרדשלהרישוםתמציתפיעל.2
שמואלנולדלפיושבעדן,לידותמיומןמאושרהעתקהמשפחהבידיזאת .19/7/48ביום

מספרת.ז.הנושאשמואל,14/11/95מיוםהפניםמשרדשלרישוםבתמצית.3
למהלמשפחהברורלא.00/07/63ביוםהארץאתעזב,0-1027381-1

1בסעיףהנזכרתהפטירהשבתעודתהקביעהלאורהארץ'את'עזבהכוונה .1949שנתבמהלךנפטרלעיל,

תעודתמספרכמו:מהותייםפרטיםחסריםהמשפחהשקיבלההפטירהבתעודת.4
לידה.ותאריךאבשםזהות,

החקירה:ממצאי

בןשמואללפיוהמשפחה,שמסרהעדןמהעירילודהיומןהוועדהבידי.1
.19/7/48ביוםנולדדפדיורבקהמשה

לפיולוד,התעופהבנמלשנערךלארץמקוריכניסהיומןאיתרההוועדה.2
בןאשרילדיהשניעם14/2/49ביוםארצההגיעהרבקה""עוודהאם:

"בןושמואל"4"
1."

,6/4/49מיוםהפניםמשרדשלתושביםמרשםמתוךדףאיתרההוועדה.3 עלה,27381מספרזהותתעודתנושאעואד"ורבקהמשהבן"שמואללפיו
משפחתועםוהתגוררחודשיםשבעהבןבהיותו17/2/49ביוםארצה

בעתלית.

ת״זסעיד"כ״משהשנרשםשמואלשלאביושלחתימהישנההטופסבתחתית
.1949אפרילבחודשהוצאהנ״להמסמךכילצייןיש.27378מספר

679



לפיובחיפה,רוטשילדהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.4
שבעהבןבהיותו",18/2"ליוםעד"15/2"ביוםאושפזמשה""שמואל
חודשים.

כיעולהממנובחיפה,רוטשילדהחוליםבביתאשפוזכרטיסהוועדהבידי.5
בןבהיותו,18/2/49ביוםריאותמדלקתכתוצאהנפטרמשה""שמואל
חודשים.שבעה

"שמואללפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6
והובאחודשיםשבעהבןבהיותונפטרעתלית,העוליםממחנהסעיד"

דוד.מחנההעלמיןבבית23/2/49תשייטבשבטכ״דביוםלקבורה

המתייחסרישוםובודודמחנההעלמיןביתשלקבורהיומןהוועדהבידי.7
בהיותונפטרשמואל""סעידלפיו,166/49מספרממשלתיקבורהלרישיון

בחלקת23/2/49תשייטבשבטכ״דביוםלקבורהוהובאחודשיםשבעהבן
דוד.מחנהשלהתינוקות

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטרדפדי,ורבקהמשהבןשמואלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שבעהבןבהיותובחיפה,רוטשילדהחוליםבבית18/2/49ביוםריאותמדלקת
ארצה.עלייתולאחרימיםכחמישהוזאתחודשים

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת23/2/49ביוםלקבורההובאשמאול

לפיולוד,התעופהבנמלשנערךהמקוריהכניסהיומןעלמסתמכתהוועדה
.14/2/49ביוםארצהעלתההמשפחה

כיווןבזיהויו,ספקשאיןהריסעיד,משפחהבשםנרשםששמואלאףעל
סעיד"."משהבשםחתוםהאבהתושביםשבמרשם

המשפחה:לטענותבאשר

שונים,שמותשנינרשמוהתושביםמרשםובדףהפטירהשבתעודתאףעל.1
אילןמרשלבמכתבוהרשוםעםבהצלבהוזאתשמואלשלבזיהויוספקאין

אבישלושמוסעדיההינוסבישל"שמוכי:שכתבשמואל,שלאחיודפדי
בהתאמה".ועוואדסעידהשמותאוליומכאןעובדיההינוסבי

קביעתלגביעדןבעירשהוצאהמקוריהיילודהיומןעלמסמתכתהוועדה.2
שמואל.שללידתומועד

שלהמסכםבדו״חתינתןמקיפההתיחסותהפנים,משרדלרישומיבאשר.3
הוועדה.

רישוםתמציתשלשחזורשהן
הבריאות.משרדידיעל

שיקולפישעלהרישום,פקיד
אףיכולוכןלתעודהזהות

הריהפנים,משרדשלפטירהתעודותלגבי
שנוהלהפטירותפנקסשלהמקורימהרישום
ידיעלהצורךפיעלהוצאואלו,תעודות

מספרמוסיףשאינואולהוסיףיכולדעתו
נוספים.פרטיםלהשמיט

.4
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.01027381-1דפדישמואלשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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רדאומזלעמרםבןמשההנדון:
36/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אם)רדא(,כוכבימזלגבישלעדותהפיעל
החודשיים.בןמשהביניהםילדיה,שניעםיחד1949בפברוארמתימן

עתלית.העוליםבמחנהשוכנההמשפחה

משהאתולקחההמשפחהלביתאחותהגיעהלמחנה,הגיעםלאחרשבועותשלושה
בחיפה.חוליםלביתמשהנלקחמכןלאחרמהזמןהתינוקות.לבית

נפטר.בנהכילהנאמרושםהחוליםלביתהאםנסעהאחדיםימיםכעבור
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

רדא.יהודהעמרםבןמשההינוהתינוקשלהמלאשמוכילצייןיש

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

הה?ירה:ממצאי

עמרם"משהלפיוחיפה,רוטשילדהחוליםביתשלגיליוןהוועדהבידי.1
12/3/49ביוםונפטר9/3/49ביוםאושפזעתלית,העוליםמביתיהודה"
וחצי.חודשבןבהיותו

תפוחהבטןעםאפטיחיוור,דיסטרופינתקבל"הילדכיצויןכן
הרביעיביוםבקושיאכל...הצדדיםבשניברונכופנמוניהשלוממצא
נטולהיהוהילדכחלוןמאומצת,נשימההופיעחוליםבביתלשהיתו
נפטר".הילדהזהובמצבמעלות35ל-ירדגופוחוםהכרה.

בןעמרם"משהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
חודש.בןבהיותו12/3/49ביוםנפטרעתלית,העוליםממחנהיהודה"

ריאות.דלקתהמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהיומןהוועדהבידי.3
לקבורהוהובאשנהבןבהיותונפטרעתלית,העוליםמביתעמרם""משה
מחנהשלהתינוקותבחלקתהעלמיןבבית12/3/49תשייטבאדרי״אביום
דוד.

הוועדה:מסקנות

כתוצאהנפטררדאומזלעמרםבןמשהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשכבןבהיותורוטשילד,החוליםבבית12/3/49ביוםריאותמדלקת
וחצי.
דוד.מחנההעלמיןביתשלהתינוקותבחלקתביוםבולקבורההובאמשה

גילוקביעתלגביהקובעכמסמןהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
משה.של
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב
הוועדהו"רי

העתק:
רדא.משהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

0763179-9)רדא(כוכביעמרםהאבשלת.ז.מספר
.0763180-7)רדא(כוכבימזלהאםשלת.ז.מספר
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אלנקווהומרגליתמשהבתפרטי(שם)ללאהנדון:
38/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחיאלנקווה,בנימיןמרשלעדותופיעל
המשפחהעברהמשםיעקב.זכרוןלידבמושבושוכנה1954שנתבסוףממרוקו
תימן.מדרגותרחובבחיפהלהתגורר

נלקחההלידהלאחר.1955שנתבמהלךרוטשילדהחוליםבביתבתילדההאם
להנמסרמכןלאחרימיםמספרלהיניקה.הותרלאולאםהתינוקותלחדרהבת נפטרה.בתהכי

תדאגקדישאשחברההחוליםבביתלהנאמראךלקבורהלהביאהביקשההאם
קבר.חלקתאוגופהראולאההוריםלקבורה.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

ויקוטל״משהלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
החוליםבבית,11/1/55תשט״ו,בטבתי״זביוםבתנולדהאנקואה"
.20תימןמדרגותבחיפה,התגוררההמשפחהרוטשילד.

של"בתכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
ביוםרוטשילדהחוליםבביתנפטרה20תימןמדרגותמחיפהאנקואה"משה ימים.שלושהבתבהיותה,14/1/55תשט״ו,בטבתכי
ריאות.דלקתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטרהאלנקווהומרגליתמשהשלבתםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן ימים.שלושהבתבהיותהרוטשילד,החוליםבבית14/1/55ביום
הקבר.חלקתציוןללאנקברהנפלבהיותה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
הילדה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.079634713משההאבשלת.ז.מספר
.079634721מרגליתהאםשלת.ז.מספר
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מעבריותורכיהשוקרבןאברהםהנדון:
39/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחיומעברי,זכריהמרשלעדותופיעל
התגוררההמשפחהחודשים.שמונהכבןשהיהאברהםעםיחד1949בשנתמתימן
העין.ראשבמחנה
עליהשהיהמשוםהתינוקות,בביתאברהםאתהאםהפקידההגיעםלאחרשבוע
כילהנאמריומייםכעבורהתינוקותלביתבחוזרהאמה.אתלבקרלנסוע
נפטר.אברהם

האםשנפטר.ייתכןלאולכןכללחולההיהלאבנהכיבטענהבאההאם
ולאמאחראךאברהםשלבגורלועלהמההמחנהמנהלעםלבררשעליהנענתה
הבירור.אתלהשליםבידהעלהלאהמחנהמנהלאתמצאה

המדויקקבורתומקוםלהונמסרלמשטרהתלונההמשפחההגישה1968בשנת
שםקבורשלאלהםנאמראךסגולההעלמיןלביתהלכההמשפחהאברהם.של מעברי.אברהםבשםילד

קודמות.לוועדותנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

שוכרלפיה(,55556)מספרהמשפחהשמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
כן.8/11/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתמעבריותורכיהאברהם עברההמשפחהארצה.בהגיעוחודשיםשמונהבןהיהאברהםכיצוין

בי.העיןראשהעוליםבביתלהתגורר
ממנוהסוכנות,שלהסטטיסטיתהמחלקהשלמשפחהכרטיסהוועדהבידי.2

.8/11/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתמעבריותורכיהשוכרכיעולה

ביוםנפטרוכיארצהבהגיעוחודשיםשמונהבןהיהאברהםכיצויןכן
16/11/49.

המתייחסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.3
,55556עולהתעודתומספר1963מספרלכרטיס

אברהםשוכרלפיו צויןכן.8/11/49ביוםארצהעלוילדיהםוארבעתמעבריותורכיה
.16/11/49ביוםנפטרוכיבהגיעוחודשיםשמונהבןהיהאברהםכי

ממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשלמקורירפואיתיקהוועדהבידי.4
שמונהבןבהיותו12/11/49ביוםאושפזמנחם"אברהם"שוכרכיעולה

עקב"אוליפתאומימוותמתהוא.15/11/49ביוםונפטרחודשים
קיא".שלאספירציה

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעיןראששלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
ביוםנפטרמעברי"ותורכיהאברהםשוכר"אברהםלפיו,1963מספר

15/11/49.
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אברהםכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.6
,15/11/49תש״י,בחשוןכ״גביוםנפטרהעיןראשהעוליםממחנהשוכר

חודשים.שבעהבןבהיותו

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

העיןראשהעוליםממחנהשוכראברהםלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.7
חודשים.שבעהבןבהיותו15/11/49ביוםנפטר

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

15/11/49מיוםהעיןראשהעוליםמחנהשללקבורההפניהאיתרההוועדה.8
שוכראברהםשלקבורתואתלסדרמבקשיםלפיהתקווה,פתחקדישאלחברה

הסוכנות.חשבוןעליהיוושההוצאות

העיןראשהעוליםממחנהשוכראברהםלפיוקבורהרישיוןהוועדהבידי.9
חודשים.שבעהבןבהיותו15/11/49ביוםלקבורההובא

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

שוכראברהםלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.10
תש״י,בחשוןכ״גביוםלקבורההובאהעיןראשהעוליםממחנה

.52מספרקברא',שורהילדיםבחלקת,15/11/49

הוועדה:מסקנות

נפטרמעבריותורכיהשוקרבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשיםשבעהכבןבהיותוהעיןראשהדסההחוליםבבית15/11/49ביום
לארץ.עלייתולאחרכשבועוזאת

א',שורהילדיםבחלקת15/11/49ביוםתקווהבפתחלקבורההובאאברהם
.52מספרקבר

הקובעים.הםהרפואייםהמסמכיםפטירתומועדלגבי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
אברהם.שלת.ז.מספרהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4146448-8מעבריתורכיההאםשלת.ז.מספר
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בייחגוגיוסוןסלםסולימןבת)תורכיה(שדרה(1הנדון:
חג'בי)מזל(וסעדהיחיאסעידבןפרטי(שם)ללא(2

40/96מספרתיק

התלונה:פרטי

לתינוקואבהתינוקתשללמחצהאחיהחגיבי,סעדיהמרשלעדותופיעל
)תורכיה(שדרהעםיחד1949שנתבמהלךמתימןארצההמשפחהעלתהבעצמו,

בי.שמרעיןבמחנהשוכנההמשפחההשנה.בת
חלתהוהאםהיותהילדים.לבית)תורכיה(שדרהנלקחהלמחנההגיעםעם

משהבריאהמכןלאחרחודשייםלבקרה.המשפחההלכהלאהחוליםלביתונלקחה
לביתנסעההאםהחולים.לביתנשלחה)תורכיה(שדרהכילהנאמרהאם

נפטרה.בתהכילהנאמרובהגיעההחולים

)תורכיה(.שדרהשלקברחלקתאוגופהראולאההורים
בגורן.להתגוררמשפחתועםיחדחגיביסעדיהמרעבר1951שנתבמהלך
וראהבנואתלבקרבאהואבנהריה.החוליםבביתבןאשתוילדהעתבאותה
נפטר.בנוכילונאמרימיםשלושהכעבורלחלוןמבעדאותו

בנם.שלקברחלקתאוגופהראולאההורים

בנוגעלממצאיםלהגיעניתןלאכישקבעהשלגי,לוועדתנמסרהעדות
לתינוק.

ותורכיה(:שדרהלגבי-החקירהממצאי

חגיביוגוסוןסלםסולימןלפיה,57069מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
צויןכןבי.שמרעיןהעוליםבביתושוכנו14/11/49ביוםארצהעלו
".6/12/49"נפטרהוכיבהגיעהשנהבתהיתהשדרהכי

עלתהחגיבי"סלימאן"שדרהלפיולעולה,רישוםשאלוןאיתרההוועדה.2
נפטרה.שהיאוצוין15/11/49ביוםארצה

ותורכיה(:שדרהלגבי-הוועדהמסקנות
סולימןבתתורכיהשדרהכיסבירותשלרבהבמידהעולהלעילהמידעמן שבועותכשלושהוזאתשנה,בתבהיותה6/12/49ביוםנפטרהחגיביוסוןוגי

לארץ.עלייתהלאחר

אותר.לאקבורתהמקום
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חגיבי(:סעדיההעדשלובנושם(וללאהתינו?לגבי-החקירהממצאי
ביוםארצהעלההגיבי""סעידהאבלפיולעולה,רישוםאיתרההוועדה.1

13/11/49.

אל17/4/57מיוםהצפוןמחוזהבריאותלשכתמטעםמכתבאיתרההוועדה.2
בדוחותשניםשלוש"זהנכתב:בונהריה,החוליםבביתהיונלזיםמחלקת

במחלקתמוותמקרהאףהופיעלאהנ״להחוליםביתשלהחודשיים
ילדים.3000ל-קרובהיולדותבמחלקתנולדוזו,תקופהבמשךהיולדות.

צנועהחוליםלביתניכרהישגספקבליהואביניהםמוותמקרהאףהעדר
קשים".דיבתנאיםהמתקיים

ביתשלהדיווחלנכונותבאשרספקעולהבמכתב,הרשוםמןכייצוין
שליסודיתבדיקהלערוךהואהמכתבשלתכליתומאופןוגםהחולים נכון...".לעילשתוארכפיהמצבשאכןלהוכיחבכדי"העניינים
פטירה/קבורהברישומיהועדהחוקרישערכומקיפותסריקותלמרות

עללהצביעהיכולמסמךכללאתרהיהניתןלאהפנים,משרדוברישומי
חגיבי.וסעדהסעידשלבנםגורל
התינוק:לגבי-הוועדהמסקנות

וסעדהיחיאסעידשללבנםבאשרממצאלקביעתבסיסהוועדהבידיאין
תינוקותתמותתעלדווחיםנמצאושלאלכךבהתייחסגםחגיבי,)מזל(
החולים.בבית

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
התינוק.שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
.041452913חגיבי)תורכיה(שדרהשלת.ז.מספר

.04162358התינוק(של)אביוחגיבייחיאסעידשלת.ז.מספר
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)כברה(גברה)שושנה(ובניה)אברהם(שוקרבןטובהנהון: 41/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עלתההתינוק,אם)כברה(,גברה)שושנה(בניהגבישלעדותהפיעל
שוכנההמשפחההשנה.בןטובעםיחד1949שנתבמהלךמתימןארצההמשפחה
שמר.עיןבמחנה

לביתוהופנהרפואיותלבדיקותטובנלקחלמחנה,הגיעםלאחריום
לאהתינוקות,לביתהאםמשהגיעהמכןלאחרימיםמספרשבמחנה.התינוקות

לאההוריםומאזהחוליםלביתנלקחהואכילהונאמרבמקוםטובאתמצאה בגורלו.עלהמהיודעים
קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החכירה:ממצאי

,55820מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
ואשתוכבר"סולימן"שוקרלפיה במחנהושוכנו10/11/49ביוםארצהעלוהשנה,בןטובובנם"בוניה" ב'.שמרעין

".3/12"נפטרוכיבהגיעושנהבןהיהטובכיצויןכן

עבור18/11/49מיוםבישמרעיןממחנהלאשפוזהפניההוועדהבידי.2
נולדכברה"סולימןשוקר"טובעולהממנהחיפה,הממשלתיהחוליםבית ורעלת,מדיסטרופיהסובל,11/11/49ביוםארצהועלה11/2/49ביום
לאשפוז.מופנהכןועל

עולהממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3 אושפזבי,מחנהשמרעיןהעוליםמביתכברה"סולימןשוקר"טובכי .24/11/49ביוםונפטרחודשיםתשעהבןבהיותו19/11/49ביום

קשהכלליבמצברעלת...בגלל19/11ב"נתקבלטובכיצויןכן
חודשים(".9)ג'1700משקלוהטחול...הכבדהגדלתשלשול,מאוד...

שקר"טובלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4 24/11/49ביוםנפטרבי,מחנהשמרעיןהעוליםמביתכברה"סולימן חודשים.תשעהבןבהיותו

חריפה.מעייםודלקתטרופיתמלריההמוות:סיבת

סולימןשקר"טובלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.5
החוליםבבית24/11/49ביוםנפטרשמר,עיןהעוליםמביתכברה"
חודשים.תשעהבןבהיותובחיפה,

חריפה.מעייםודלקתטרופיתמלריההמוות:סיבת

"טובלפיוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.6
תשעהבןבהיותונפטרשמר,עיןהעוליםמביתכברה"סלימןשוקר

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת25/11/49ביוםלקבורהוהובאחודשים
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הוועדה:מסקנות

נפטר)כברה(,גברה)שושנה(ובניהשוקרבןטובכיעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית24/11/49ביוםחריפהמעייםודלקתטרופיתממלריהכתוצאה
ארצה.עלייתולאחר14כ-וזאתחודשים,תשעהבןבהיותובחיפה,רמב״ם

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת25/11/49ביוםלקבורההובאטוב
משפחתו.בשםהקלהשוניאףעלטוב,שלבזיהויוספקאין

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

טוב.שלת.ז.הוועדהבידי
.04152534-6גברא)אברהם(שוקר

.04152535-3גברא)שושנה(בניה

אין-הרישוםון
האבשלת.ז.מספר
האםשלת.ז.מספר

לעדכ
העתק:
הפניםמשרד
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קרואני)חממה(ויונהיחיאבןציוןהנדון:
42/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחיקרואני,שלוםמרשלעדותופיעל
תעוזבמושבלהתגוררעברהומשםשמרבעיןתחילהושוכנה1949שנתבמהלך

ירושלים.שבפרוזדור

המליצהאותושבדקהואחותמהקאותציוןסבלארצה,הגיעםלאחרמהזמן
הורשתהלאהאםהדסה.החוליםבביתאושפזציוןהחולים.לביתלקחתו
ציון.שלפטירתועלהידיעהאתקיבלהחוליםלביתאחיומשהגיעלבקרו.
קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

שלגי,ועדתתשובתלפיכי,28/1/96מיוםלוועדהבמכתבוהאחצייןכן
אלא,1שורהכ״ג,חלקהבאדרשיחיהעלמיןבביתלקבורההובאציוןאחיו
לחברהפנההואכך,עלבנוסףהקבר.חלקתעלסימוןכלמצאלאשהוא
אנשיםשלבחלקהשמדוברהרילו,שנמסרוהנתוניםלפיכילוונאמרקדישא

תימן.ילדיקברישלולאמבוגרים

מספרעםאחתפטירה,תעודותשתיבפניוהוצגוכישלום,האחצייןכן
חשדמעוררוהדברת״זמספרכלנרשםלאבשנייהואילוזיהויתעודת
לזיוף.
החקירה:ממצאי

ואשתוקרואנייוסףיחיאלפיה,58301מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
העוליםבביתושוכנו11/12/49ביוםארצהעלוילדיהם,וארבעתחמאמה
נפטר.וכיבהגיעוחודשייםבןהיהציוןכיצויןכןבי.שמרעין

עולהממנוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.2 שמר.בעין19/4/50ביוםנולדקרואגי,וחממהיוסףיחיאבןציוןכי
סוסין.בביתהתגוררההמשפחהכיצויןכן

ירושלים,חוליםביקורהחוליםביתשלחוליםקבלתספרהוועדהבידי.3
חודשיםשישהבןבהיותואושפזסוסין,ביתממושבקרואניציוןלפיו
מרעלת.ביוםבוונפטר"27/8"ביום

ילידלרואניציוןלפיו,4780מספררפואיתיקשלהעתקהוועדהבידי.4
בהיותוחולים,ביקורהחוליםבביתאושפזסוסין,ביתממושבשמרעין
חודשים.שישהבן

דלקתקיבלסוסיןבביתנורמליתלא"בלידהנולדציוןכינרשםכן
הכרה.חסרבמצבילדמהמיטה.נפלגםהואומשלשל,מקיאהילדעיניים. שעותואחריגניחהעםנשימהוידיים,עינייםרגליים,התכווצויות

".27/8/50ביוםנפטרמספר
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מביתקו־ואניציוןלפיההפנים,משרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.5
ביקורהחוליםבבית27/8/50ביוםנפטרירושלים,פרוזדורסוסין
חודשים.שישהבןבהיותוחולים,

ורעלת.ריאותדלקתהמוות:סיבת

"ציוןלפיוירושלים,קהילתקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
ביוםלקבורהוהובאחודשיםשישהבןבהיותונפטרסאלם"בןקרואנו

ב',שורהכ״ג,חלקהבאדרשיחיהעלמיןבבית28/8/50תש״יבאלולט״ו
.1מספרקבר

הוועדה:מסקנות

קרואני,)חממה(ויונהיחיאבןציוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חוליםביקורהחוליםבבית27/8/50ביוםורעלתריאותמדלקתכתוצאהנפטר

חודשים.וחציארבעהבןבהיותוירושלים,

שורהכ״ג,חלקהבאדרשיחיהעלמיןבבית28/8/50ביוםלקבורההובאציון
.1מספרקברב',

וסבליותרפעילאינובאדרשיחיהעלמיןשביתהריהמשפחה,לטענותבאשר
קברים.בסימוןבטיפולשניםבתהזנחהשלממצב

רישוםתמציתשלשיחזורשהןהריהפנים,משרדשלהפטירהתעודותלגבי
תעודותהבריאות.משרדידיעלשנוהלפטירותפנקסשלמקורימרישום
מוסיףדעתושיקולשלפיהרישום,פקידידיעלהצורךפיעלהוצאואלו,
לתעודה.זהותמספרמוסיףשאינואו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
קרואני.ציוןשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.04200784-9קרואנייחיאהאבשלת.ז.מספר

.04200785קרואני)חממה(יונההאםשלת.ז.מספר
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יוסף)תורכיה(ויהודיתעובדיהבןרפאלהנדון:
43/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאמויוסףיהודיתגבישלעדותהפיעל
המשפחהחודשים.שבעהבןבהיותורפאלעםיחד1948שנתבמהלךמתימן
עתלית.במחנהשוכנה

שבועייםכעבורחולים.בביתואושפזגבוהמחוםרפאלסבל1949שנתבמהלך
כשהגיעומכןלאחרימיםכחמישהחלון.דרךאותווראתהאמואותוביקרה
נפטר.שרפאללהםנאמרהחוליםבביתנוסףלביקורההורים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
נפטררפאללפיוהפניםממשרדמסמךלבקשתה,המשפחה,קיבלה1/6/95ביום .14/12/49ביום

החקירה:ממצאי

ותורכייהחיים"עואדלפיההמשפחה,שמסרהעולהתעודתהוועדהבידי.1
בהגיעו.שנהבןהיהרפאלכיצויןכן.6/2/49ביוםארצהעלויוסף"

עולהממנורמב״ם,הממשלתיהחוליםביתשלחולהכרטיסהוועדהבידי.2 ורבעשנהבןבהיותו3/12/49ביוםאושפזמעתליתעובדיהרפאלכי
.14/12/49ביוםונפטר

"רפאללפיוחיפה,הממשלתיהחוליםמביתחולהגיליוןהוועדהבידי.3
ונפטר3/12/49ביוםאושפזעתליתהעוליםמביתורבעהשנהבןעובדיה" .14/12/49ביום

ריאות,מדלקתכתוצאהנפטררפאלכיונמצאנותחהגופתוכיצויןכן
והתייבשות.מעייםדלקת

(,1074/147/49)מספרהבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4 בבית14/12/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתעובדיה""רפאללפיו
שנה.בןבהיותוהממשלתיהחולים

עובדיה""רפאללפיו(,1625סדורי)מספרקבורהאישורהוועדהבידי.5
יוםבאותולקבורהוהובאחודשים15בןבהיותו14/12/49ביוםנפטר

מספרהממשלתיהקבורהרישיוןצויןכןדוד.מחנהשלילדיםבחלקת
1074/49.

הוועדה:מסקנות

נפטריוסףויהודיתעובדיהבןרפאלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
רמב״ם,החוליםבבית14/12/49ביוםוהתייבשותמעייםדלקתריאות,מדלקת ורבע.שנהבןבהיותו

דוד.מחנהשלילדיםבחלקת14/12/49ב-היינוביוםבולקבורההובארפאל

695



המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
רפאל.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

005910062יוסףיהודיתהאםשלת.ז.מספר
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)שוקר()רזל(סעדיהומזליחיאכתשושנההנדון:
44/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אבי)שוקר(,סעדיהיחיאמרשלעדותופיעל
.העיןבראשושוכנה1949בשנתמתימן

עםהאםנלקחההלידהלאחרהעין.ראשבמחנה7/7/50ביוםנולדהשושנה
שושנה,אתהאםראתהלאימיםחמישהבמשךצריפין.החוליםלביתשושנה
בביתנשארהשושנהואילוהחוליםמביתהאםשוחררהזותקופהובתום

החולים.

חזרושבועכעבור.העיןבראשהתינוקותלביתתישלחשושנהכינמסרלאם
בשםילדהאושפזהלאבמקוםכילהםנאמרושםצריפיןהחוליםלביתההורים

עלהמהלהםידועלאמאזאךרמב״ם,החוליםבביתחיפשואףההוריםזה
בגורלה.

שושנה.שלשמהעלגיוסצוהמשפחהקיבלהלימים

שושנה.שללגורלהבאשרממצאיםכלמצאהשלאשלגילוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
סעידשופר"יחיאלפיו,52927מספרעולהותעודת1067מספרלכרטיס
ילדיהם.שלושתעםיחדלמחנהנכנסוחסן"וגזל

המתייחסרישוםובוהעין,ראשמחנהשלילודהיומןאיתרההוועדה.2
ביוםנולדהחסן"סעידשוקריחיאבת"שושנהלפיו,1067מספרלכרטיס
7/7/50.

בת"שושנהכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.3
החוליםבבית7/7/50ביוםנולדההעין,מראשורזל"סעידשוקריחיא

.צריפין

המטפל.הרופאכשםהרמןהדיירשלשמוצויןכן

)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.4
,7/7/50ביוםאושפזההעין,מראשסעיד"אקר"גזלהאםכיעולהממנו
.4/8/50ביוםהחוליםמביתושוחררהבתילדה

סעיד".שוקריחיה"בעלהנרשםהמעןלפרטיהמיועדבעמודכייצוין

ממנוהעין,ראשהדסההחוליםביתשליומימפקדכרטיסאיתרההוועדה.5
27/11/50ביוםהחוליםלביתהתקבלהרזל"שוקהחסן"סעידכיעולה

.30/11/50ביוםונפטרה
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חסן"רזלכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
ביוםונפטרה30/7/50ביוםנולדההעין,מראשושושנה"סעידבת

העין.ראשהחוליםבבית30/11/50
ודיסטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

רזלכיעולהממנוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
בתבהיותה"30/11"ביוםנפטרההעין,מראש)סעיד(חסןשושנהבת

שורהב',ילדותבחלקת3/12/50ביוםלקבורהוהובאהחודשיםשלושה
.4מספרקברכ״ג,

הוועדה:מסקנות

סעדיה)רזל(ומזליחיאבתשושנהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
העין,ראשהדסההחוליםבבית30/11/50ביוםריאותמדלקתנפטרה)שוקר(
חודשים.כארבעהבתבהיותה

ב',ילדותבחלקתסגולההעלמיןבבין3/12/50ביוםלקבורההובאהשושנה
.4מספרקברכ״ג,שורה

הבריאותמשרדשלהלידותבפנקסהמופיעהלידהתאריךעלמסתמכתהוועדה
לפניהאבשלבעדותוגםכמוב',העיןראשמחנהשלילודה/תמותהוביומן
תאריךאתבוודאותכקובעים7/7/50ביוםנולדהשושנהלפיההוועדה,
שושנה.שללידתה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
שושנה.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.041518127)סעיד(יחיאהאבשלת.ז.מספר

.041518135)רזל(מזלהאםשלת.ז.מספר
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)גרמה(חסןואביבהשלוםבתסעדההנדון: 45/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאביהגרמי,שלוםמרשלעדותופיעל
אי.העיןראשהעוליםבמחנהושוכנה1949בשנתסעדהעםמתימן

שבועליטוינסקי.לתלונלקחהשניםשמונהבתשהיתהסעדהחלתההגיעםעם
האבקיבלברורלאחרבמקום.אותהמצאלאאךלחפשה,האבהגיעמכןלאחר
שלפטירתהעלהודעהובוהמחנהלמזכירותשהופנההחוליםמביתמכתב
סעדה.

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

676מספרכרטיסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
וחביבהחסןיהודהסעידסאלםכיעולהממנו,53585מספרעולהותעודת
.24/9/49ביוםבמחנהונקלטו23/9/49ביוםארצהעלוילדיהםושני

ארצה.בהגיעהשניםשמונהבתהיתהסעדהכיצויןכן

סעדהלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.2
ועלתהבתימן1942בשנתנולדההעיןראשממחנהחסןוחביבהסלםבת

.24/9/49ביוםמשפחתהעםיחדארצה

"סעדההילדהלפיההשומר,תלהחוליםמביתשחרורתעודתאיתרההוועדה.3
9/11/49ביוםאושפזההעיןראשהעוליםמביתחסן"יהודהסעידסלם

.12/11/49ביוםונפטרה

המוח(.קרום)דלקתאנצפלטיסהמוות:סיבת

סעידסאלם"סעדהלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
תש"יבחשוןכ'ביוםנפטרההעיןראשהעוליםממחנהחסן"יהודה

שנים.שמונהבתבהיותההשומר()תל5מספרהחוליםבבית12/11/49
המוח(.קרום)דלקתאנצפלטיסהמוות:סיבת

סאלםסעדהכיעולהממנההפנים,משרדשלפטירהתעודתהוועדהבידי.5
החוליםבבית12/11/49תש״יחשוןבמרכ'ביוםנפטרהחסןיהודהסעיד
שנים.שמונהבתבהיותההשומר()תל5מספר

"סעדהכיעולהממנוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.6
שנים.שמונהבתבהיותה14/11/49ביוםנפטרהחסן"יהודהסאלם

"סעידהכיעולהממנוסגולההעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.7
ביוםונקברהשניםשמונהבתבהיותהנפטרהחסן"יהודהסאלם

14/11/49.
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יהודהסאלס"סעידהלפיוקדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.8
בחשוןכ״בביוםנקברהשניםשמונהבתהעין,ראשהעוליםממחנהחסן"
בבית,21מספרקברה',שורהב',ילדותבחלקת,14/11/49תש״י,
שאול,קרייתהעלמין

הוועדה:מסקנות

נפטרה)גרמה(חסןואביבהשלוםבתסעדהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן שנים.שמונהבתבהיותההשומר()תל5מספרהחוליםבבית12/11/49ביום

,14/11/49תש״י,בחשוןכ״בביוםלקבורההובאהסעדה
קרייתהעלמיןבבית

.21מספרקברה',שורהבי,ילדותחלקתשאול

כמסמךהשומרתלהחוליםביתשלהמקוריתהשחרורתעודתאתרואההוועדה
סעדה.שלפטירתהמועדלגביהקובע

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

.1059487סעדהשלזהות תעודתמספר
העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סלםוגזלשמואלסעידבת)ציוגה(ציגיההנדון:
46/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,שלאמהסלםגזלשלעדותהפיעל
העין.בראשהתגוררההמשפחהשנה.בתשהיתהציניהעםיחד

להיניקההגיעהוהאםבמחנההתינוקותלביתציניהנלקחהלמחנהבהגיעם
כילאםונאמרבמקוםציניהאתמצאהלאבהגיעההימיםבאחדיום.יום

למחרת.תחזור

נפטרה.ציניהכילהנמסרהתינוקותלביתבהגיעההיוםלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה55645מספרעולהתעודתאיתרההוועדה.1
צויןכן.8/11/49ביוםארצהעלוציניהובתםסאלםוגזלשמואלסעיד בהגיעה.שנהבתהיתהציניהכי

מספרכרטיסרישוםובוהעיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.2
ביוםארצהעלוציניהובתםסלםוגזלשמואלסעידלפיו,2010

ביוםונפטרהבהגיעהשנהבתהיתהציניהכיצויןכן.8/11/49
24/1/50.

כיעולהממנודגיאני,החוליםמביתחשבוןריכוזדףאיתרההוועדה.3 הכולסך12/11/49ליוםעד10/11/49מיוםאושפזהסעיד"יגזל"ציונה
מרעלת.כתוצאהנפטרההיאכיצויןכןמחלה.ימי2

רישוםובוהעיןראשמחנהמארכיוןידבכתבהכתובפתקאיתרההוועדה.4
ביתהודעתלפי-היוםציונה"נפטרהכיעולהממנו,2010מספרכרטיס

.6/2/50ביוםנרשםהחולים"

מעידבתציונהלפיוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
שנה.בתבהיותה13/11/49ביוםנפטרהגזלבת

כיעולהממנואביב,תלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6 בחשוןכ״אביוםנפטרההעיןראשעוליםממחנהגזלבתסעידבתציונה שנה.בתבהיותהיפוליולדותהממשלתיהחוליםבבית,13/11/49תש״י,
רעלת.המוות:סיבת

סעידבתציונהלפיואביב,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.7
בתבהיותהדגיאניהחוליםבביתנפטרההעיןראשהעוליםממחנהגזל
.13/11/49ביוםלקבורהוהובאהשנה
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הוועדה:מסקנות

סלםוגזלשמואלסעידבת)ציונה(ציניהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
מספרימיםשנה,בתבהיותהדגיאני,החוליםבבית12/11/49ביוםנפטרה
לארץ.עלייתהלאחר

אביב.בתליצחקנחלתהעלמיןבבית13/11/49ביוםלקבורההובאהציניה

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.041472309ציניהשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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מדמוני)מזל(וגזלסלםבןאוריהנדון:
47/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחישמחוני,אמירשלעדותופיעל
בהגיעהלהיריונההשמיניבחודשהייתההאםהעין.בראשושוכנה1949בשנת
ארצה.

לביתאוריהועברימיםכמהכעבורבן.האםילדהמכןלאחרמהזמן
לאבהגיעההימיםבאחדיום.מידיאמואותוהיניקהושםשבמחנההתינוקות

יוםאותושראתהאףעלנפטר.כילהונמסרהחודשייםבןאוריאתמצאה
כן.לפני

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

המתייחסרישוםובוב',העיןראשלמחנהכניסהיומןאיתרההוועדה.1
עלוילדיהםוארבעתמדמוני"וגזלדאוד"סלםלפיו,1725מספרלכרטיס
.3/11/49ביוםארצה

המתייחסרישוםובוב',העיןראשמחנהשללידותיומןאיתרההוועדה.2
ביוםנולדמדמוני"וגזלדודסאלםבן"אורילפיו,1725מספרלכרטיס
10/7/50.

רישוםובוב',העיןראשמחנהשלותמותהילודהיומןאיתרההוועדה.3
מדמוני"וגזלדודסלםבן"אורילפיו,1725מספרלכרטיסהמתייחס

.15/8/50ביוםנפטר

"אורילפיההדסה,החוליםביתשלמקוריתפטירההודעתאיתרההוועדה.4
ביוםשנולד1725מסיכרטיסבימחנההעיןמראשמדמון"סאלםבן

.14/8/50ביוםנפטר1/7/50

המתייחסרישוםובוהעין,ראשמחנהשלנפטריםמחברתאיתרההוועדה.5
ביוםנפטרמדמוני"סאלםבן"אוריכיעולהממנו,1725מספרלכרטיס
ימים.חודשבןבהיותוהדסההחוליםבבית14/8/50

סאלםבן"אורילפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
א'ביוםונפטר1/7/50ביוםנולדהעין,ראשהעוליםממחנהמדמוני"
.14/8/50תש"יבאלול

ודיסטרופיה.ריאותדלקתהמוות:סיבת

רישוםובוב',העיןראשמחנהשלותמותהילודהיומןאיתרההוועדה
מדמוני"וגזלדודסלםבן"אורילפיו,1725מספרלכרטיסהמתייחס

.15/8/50ביוםנפטר

.7
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סאלםבן"אורילפיההעין,ראשמחנהשלנפטריםרשימתאיתרההוועדה.8
והובאימיםחודשבןבהיותואוגוסטיוליהחודשיםביןנפטרמדמוני"
תקווה.בפתחלקבורה

קדישאלחברההעיןראשהעוליםממחנהלקבורההפניהאיתרההוועדה.9
בן"אורישלקבורתואתלסדרמבקשיםלפיה,15/8/50מיוםתקווהפתח
חודש.בןבהיותושנפטרמדמוני"סאלם

סאלםבן"אורילפיותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.10
והובאחודשבןבהיותונפטרהעין,ראשהעוליםממחנהמדמוני"
י״ח,שורהב',ילדיםבחלקת15/8/50תש״יבאלולב'ביוםלקבורה

.15מספרקבר

הוועדה:מסקנות

נפטרמדמוני,)מזל(וגזלסלםבןאוריכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשבןבהיותוהדסה,החוליםבבית15/8/50ביוםודיסטרופיהמדלקת
ימים.
י״ח,שורהבי,ילדיםבחלקתתקווהבפתח15/8/50ביוםלקבורההובאאורי
.15מספרקבר

תאריךלגביכקובעב'העיןראשמחנהשלהלידותיומןעלמסתמכתהוועדה
לידתו.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.050066711מדמוני אורישלת.ז.מספר
העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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נגרונעמידודבגיפרטישםללאשלישיההנדון:
48/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוקות,שלאחיהםנגר,חייםמרשלעדותופיעל
צפת.שלידשמאיבכפרוהתגוררה1948בשנתמתימן

לאחרשבצפת.החוליםבביתובתבניםשנישלישייההאםילדה1956בשנת
ימיםשלושהבמשךאותם.היניקהלאוהאםבאינקובטורהילדיםהושמוהלידה
האב.אותםביקר

ראולאההוריםנפטרו.הילדיםכילונמסרבהגיעונוספיםיומייםכעבור
קבר.חלקתאוגופה

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

נעמילפיוצפת,הממשלתיהחוליםביתשליולדתגיליוןהוועדהבידי.1
התינוקותשניכינרשםבהערה.3/4/56ביוםילדהשמאימכפרנגר

פוריה.החוליםלביתהועברואחדצפתהחוליםבביתנפטרו

עולהממנובפוריה,הממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםהוועדהבידי.2
3/4/56ביוםבצפתהחוליםמביתנשלחהשמאימכפרנעמינגדשלבתכי

אחרישעותמספרונפטרק״ג1,100במשקל"נתקבלהיום.בתבהיותה
מידנפטרוק״ג1,125שלבמשקלאחריםששנייםמשלישיה1היתהקבלתה
הלידה".אחרי

בשלות.חוסרהתינוקת:שלמותהסיבת

מכפרנגרנעמילפיההפנים,משרדשלפטירהרישוםתעודתהוועדהבידי.3
פוריההחוליםבביתיוםבאותונפטרהוהיא3/4/56ביוםבתילדהשמאי

בשלות.מחוסרכתוצאה

הוועדה:מסקנות

ונעמידודשלהשלישייהמתוךבניםשניכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
לידתם.לאחרקצרזמןצפתהממשלתיהחוליםבבית3/4/56ביוםנפטרונגר

בהיותהבפוריההממשלתיהחוליםבביתיוםבאותונפטרההשלישיתהתינוקת
יום.בת

הקבר.חלקותציוןללאנקברונפליםבהיותם
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
לתינוקות.זהותתעודותהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.4249151דודנגרהאב:שלת.ז.מספר
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בוטהוזהרהסעדיהבןשמעוןהנדון:
49/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אביבוטה,סעדיהמרשלעדותופיעל
שוכנההמשפחההשנתיים.בןשמעוןעםביחד1949אוגוסטחודשבמהלך
עתלית.במחנה

אתולקחוהמשפחהלאוהלנשיםשתיהגיעולמחנה,הגיעםלאחרקצרזמן
בחיפה.רמב״םהחוליםבביתרפואיותבדיקותלושיערכוכדישמעון

החוליםלביתהאבנסעלמחנה,שמעוןהוחזרמשלאשבועותשלושהבתום
נפטר.שמעוןכילונאמרובהגיעו

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

בהלול-מינקובסקי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

ואשתובוטה"יחיא"סעידלפיה,47900מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בןהיהשמעוןכיצויןכן.1949אוגוסטבחודשארצהעלוחסןזהרה
החולים".מבית"נעלםכי:בתעודהונרשםבהגיעוחודשיםתשעה

עבור28/9/49מיוםעתליתהעוליםמביתלאשפוזהפניההוועדהבידי.2
שעלההחודשיםתשעתבןסעיד""שמעוןלפיהחיפה,הממשלתיהחוליםבית
מופנהמעיים,מדלקתכסובלואובחןלכןקודםשבועותשישהארצה
ז.ולאשם

עולהממנוחיפה,הממשלתיהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3 חודשיםתשעהבןבהיותו"28/9"ביוםאושפזמעתלית,סעיד""שמעוןכי
והתייבשות.מעייםדלקתשלבאבחנה
דלקתשלבאבחנה28/9/49ביום"נשלחכי:המחלהסיכוםבגיליוןצוין

כללית...התייבשותעםירודתזונהבמצבהיההילדבהיכנסומעיים... ".15/10/49ביוםונפטראצידוסיסשלמהמצביצאלאהילד

סעיד""שמעוןלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.4
וחציתשעהבןבהיותו,15/10/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמבית

חודשים.

תזונה.ותתמעייםדלקתאצידוסיס,התייבשות,המוות:סיבת

סעיד""שמעוןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
חודשים.תשעהבןבהיותו,15/10/49ביוםנפטרעתלית,העוליםמבית
תזונה.ותתמעייםדלקתאצידוסיס,התייבשות,המוות:סיבת

שמעון""סעידלפיהחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.6
ביוםלקבורהוהובאחודשיםתשעהבןבהיותונפטרעתלית,העוליםמבית
דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת16/10/49תש״יבתשריכ״ג
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הוועדה:מסהנות

נפטרבוטהוזהרהסעדיהבןשמעוןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
15/10/49ביוםמעיים,ודלקתאצידוסיסהתייבשות,תזונה,מתתכתוצאה
שבועותכשישהוזאתחודשיםתשעהבןבהיותובחיפהרמב״םהחוליםבבית
ארצה.עלייתולאחר

דוד.מחנהשלהתינוקותבחלקת16/10/49ביוםלקבורההובאשמעון
המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

אלוף)מיל'(מימון,דודי(
ועדהחבר

העתק:
בוטה.שמעון■שלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.000741769בוטהסעידהאבשלת.ז.מספר
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לויוזהרה)יחיא(מעידבןראובןהנדון:
50/96מספרתיק

התלונה:פרטי

יחדמתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אחילוי,שלמהמרשלעדותופיעל
בעתלית.ושוכנה1949בשנתראובןעם

לביתהילדיםמביתוהועברברעראובןחששניםוחצישלושבןבהיותו
הגיבאףוראובןפעמיםמספרראובןאתלבקרבאהאבחיפה.רמב״םהחולים
בשמחה.כלפיו

נפטר.בנוכילונאמרראובןאתלבקרהאבכשהגיעאחדיום

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות
החקירה:ממצאי

כיעולהממנההמשפחה,שמסרה26688מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בןיחיאראובןעםיחד25/8/49ביוםארצהעלתהלויסעידזהרההאם

כיהעולהבתעודתצויןכןבעדן.נשארבתעודה,כאמורהאב,השלוש.
נפטר.ראובן

עתלית.במחנהלהתגוררעברההמשפחה

יחיא""ראובןלפיוחיפההחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.2
ביוםונפטר19/10/49ביוםהחוליםלביתנכנסעתליתהעוליםמבית

צויןכןאשפוז.ימי12לאחרוזאתשנים,שלושבןבהיותו31/10/49
תזונה.ותתמדיזנטריהסבלכי

כיעולהממנורמב״ם,החוליםביתשלפטירותיומןאיתרההוועדה.3
החוליםבבית1/11/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתיחיהראובן
שנים.שלושבןבהיותורמב״ם,

ממנו(,934/49)חיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.4
בבית1/11/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתראובן""יחיהכיעולה

שנים.שלושבןבהיותוחיפה,רמב״םהחולים

ודיזנטריה.רעלתהמוות:סיבת

"יחיהכיעולהממנוחיפה,קדישאחברהשלקבורהאישורהוועדהבידי.5
בהיותו1/11/49תש״יבחשוןח'ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתראובן"

בחלקת2/11/49תש״יבחשוןט'ביוםלקבורהוהובאשניםשלושבן
דוד.מחנההעלמיןביתשלהילדים

.934/49מספרממשלתיקבורהרישיוןצויןכן
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הוועדה:מסקנות

נפטרלויוזהרה)יחיא(סעידבןראובןכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותוחיפהרמב״םהחוליםבבית31/10/49ביוםודיזנטריהמרעלתכתוצאה

ארצה.עלייתולאחרכחודשייםוזאתשנים,שלושבן

מחנההעלמיןביתשלהילדיםבחלקת2/11/49ביוםלקבורההובאראובן
דוד.

פטירתומועדלגביהקובעכמסמךהמקוריהחולהגיליוןעלמסתמכתהוועדה
ראובן.של

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
ראובן.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין־הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

536550ז״ללויזהרההאםשלת.ז.מספר
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דודושושנהוהבבןצביהנדון:
51/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוק,אםדוד,שושנההגב'שלעדותהפיעל
חלץ.במושבהתגוררההמשפחה.1948שנתבמהלך

צביסבלשנה,חציבןבהיותוצבי.בשםבןהאםילדה,1952שנתבמהלך
אושפז.שםשבעבבארהחוליםלביתאותולקחהואמווהקאותמשילשולים

וכינפטרצביכילהנאמרימים,ארבעהכעבורהחוליםלביתהאםמשחזרה
כילהנמסרבהגיעהאךקדישא,לחברהניגשההאםביום.בולקבורהיובא
לקבורה.הובאכברצבי

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
צבי.שלשמועלגיוסצולדבריה,המשפחה,קיבלהלימים

החקירה:ממצאי

בןצביכיעולהממנוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
חלץ.במושב16/7/52ביוםנולדדודושמעהוהב

לפיושבע,בארמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2 16/12/52ביוםנפטר,1952יוליחודשילידחלץממושבשברי""דוד
שבע.בארהדסההחוליםבבית

מעיים.דלקתהמוות:סיבת

שברי""דודלפיושבע,בארהעלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.3
.17/12/52ביוםלקבורההובא,1952ילידחלץממושב

הוועדה:מסהנות

כתוצאהנפטרדוד,ושושנהוהבבןצביכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בןבהיותושבע,בארהדסההחוליםבבית16/12/52ביוםמעייםמדלקת
חודשים.חמישה

שבע.שבבארהעלמיןבבית17/12/52ביוםלקבורההובאצבי

דודלמשפחתכיהעלתה,הפניםמשרדברישומיהוועדהחוקרישערכובדיקה
יוני-יוליהחודשיםביןשנולדלצביפרטאחר,בןהיהלאחלץ,ממושב
ומקוםגילכמואחריםנתוניםעםההצלבהגםכמוזו,עובדה.1952 לוודאי.הזיהויאתהופכתמגורים,
צבי.הםשלשיבושאיפואהינו'שברי'השם
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י(לאלוף)מימימון,דוד
ועדהחבר

.05153987-2דוד

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
צבישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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)כוכבי(יםמגגושושנהיוסףבןסאלםהנדון: 52/96מספרתיק

התלונה:סרטי

אולצוחאשדלמחנהבהגיעםהתינוק,אםכוכבי,שושנהגבישלעדותהפיעל
המחנה.במשרדילדיהםשלושתאתלהשאירההורים

לאחריומייםארעוכךעמהאותוולקחהמילדיהאחדאתהאםמצאהלמחרת
נפטר.כילהנאמרהשלישיבנהלגביאךהשני.הבןלגבימכן

כילהםמסרבמקוםהשומרהמתים.בחדרגופתואתלחפשהלכוההורים
הםושםלעדןנלקחיםילדיםוכינפטריםהובאולאהאחרוניםבשבועיים
נמכרים.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

ארבע-חמשכבןהיהסאלםכיהתבררהאם,עםהוועדהחוקרישניהלובשיחה
היעלמו.בעתשנים

החדירה:ממצאי

"סאלםלפיהחאשד,מחנההנהלתידיעלשנוהלהתמותהרשימתאיתרההוועדה
טרופית.ממלריהכתוצאהשניםחמשבןבהיותו,4/11/49ביוםנפטריוסף"

הוועדה:מסקנות

מנגיםושושנהיוסףבןסאלםכיגבוההסבירותקיימתלעילהמידעמן
חמשבןבהיותוחאשדבמחנה4/11/49ביוםטרופיתממלריהנפטר)כוכבי(
שנים.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,
ועדהחבר

דוד
ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

העתק:
.04159513-3כוכבישושנההאםשלת.ז.מספר-הפניםמשרד
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שאולוראשלששוןבןיעקבהנדון:
53/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בארץיעקבנולדהתינוק,שלאחותושאולרחלגברתשלבכתבעדותפיעל
חנה.פרדסשבמחנההתינוקותלביתוהועבר,1951-1950השניםבין

חודשים.שלושהבמשךהתינוקותבביתיעקבאתלהיניקהגיעההאם

נפטר.שבנהלאםנאמריעקב,אתשהניקהלאחרשעותמספרהימיםבאחד
בשלילה.נענובנםגופתאתלראותהמשפחהמצדהפצרותלמרות

מזוודה.בתוךנקברשםבחדרההעלמיןבביתיעקבשלללוויההוסעוההורים

שלגי.לוועדתנמסרהזועדות

החקירה:ממצאי

מביתשאוליעקבלפיורמב״ם,החוליםביתשלפטירהיומןהוועדהבידי.1
בןבהיותו,3/4/51ביוםרמב״םהחוליםלביתמתהובאחנהפרדסעולים
חודשים.שלושה

כיעולהוממנוחיפההבריאותמשרדשלפטירותפנקסגםהוועדהבידי.2
שלושהבןבהיותורמב״ם,החוליםבביתנפטרשאוליעקבהתינוק
.3/4/51ביוםחודשים,

כךעלהמעידהבחיפה,קדישאחברהשלקבורהאשורהוועדהבידי.3
4/4/51ביוםחודשים,ארבעהבןבהיותונקבר,יעקבשאולשהתינוק

דוד.מחנההעלמיןשבביתהתינוקותבחלקת

הוועדה:מסקנות

ביוםנפטרשאולוראשלששוןבןיעקבכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
3/4/51.

העלמיןשבביתהתינוקותבחלקת,4/4/51ביוםהיינולמחרת,נקבריעקב
דוד.מחנה
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודקובל,>שופטת)דימ'(דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

יעקב.שלת.ז.הוועדה
.4567691ששוןשאולהאב

בידיאין-הרישום
שלת.ז.מספר

לעדכון־הפניםמשרדהעתק:
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אשכנזיואלגרהמרדכיבןפרטי(שם)ללאהנדון:
54/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,אביאשכנזי,מרדכימרשלעדותופיעל
שבחיפהלוקססנטבמחנהתחילהשוכנההמשפחה.6/11/49ביוםמתורכיה
יעקב.בבארלהתגוררעברהמכןולאחר

בביתבןאשתוילדהמכןלאחרימיםומספרלצבאהאבגויס15/1/50ביום
אלאהלידה,לאחרבנהאתראתהכיסיפרההאםשביפו.דגיאניהיולדות
נפטר.כילהנאמרהיוםשלמחרת

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

ואלגרהלמרדכילפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסאיתרההוועדה.1
תש״יבשבטג'ביוםבןנולדיעקב,באר21א'העוליםממחנהאשכנזי
ביפו.היולדותבבית21/1/50

שלבןכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בשבטד'ביוםנפטריעקב,באר21א'העוליםממחנהאשכנזיאלגרה
יום.בןבהיותויפו,היולדותבבית22/1/50תש״י
פג.ולידתכלליתחולשההמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

נפטראשכנזי,ואלגרהמרדכישלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
)דגיאני(,יפוהיולדותבבית22/1/50ביוםפג()לידתכלליתמחולשה יום.בןבהיותו
הקבר.חלקתציוןללאלקבורההובאנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר ועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהו"רי

העתק:
.04104501/4התינוקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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לוידומיהיחיאבתיונההנדון:
55/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מביתיוגהנעלמההתינוקת,שלאמהלוידומיהגבישלעדותהפיעל
חודשים.שלושהכבתבהיותה1949בשנתהעיןראששבמחנההתינוקות

לאםמסרההאחותלאמבולנס.מועליתכשהיאביונהלדבריההבחינהלויגבי
לגביבהמשך,אותהתעדכן-האחות-היאוכיבטובמרגישהאינהשהתינוקת

הימצאה.מקום

ראששבמחנההחוליםבביתהתינוקתבתהאתלחפשביזמתההלכהלויהגב'
משפחתה.לחיקשבהלאוהיאעקבותיהנעלמוומאזאותה,מצאהלאאךהעין

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

מסיכרטיסג',העיןראשלמחנהכניסהביומןרשומיםהתינוקתהורי.1
שובששמם,24/8/49ביוםלארץעלוהיינו,למחנה,שנכנסוכמי,214
העולה.תעודתמספרגםמצויןבנוסףלוי,סאלםורומיהשוכרלולד

נולדהיונהכיעולה-במספרשניים-העלייהבעתהנפשותמספרפיעל
.מתימןההוריםעםהגיעהולאבארץ

ג',העיןראשממחנה214כרטיסמסינושאלאשפוזהפניהטופסנמצא.2 לביתחודשיםוחצישלושהבתבהיותהלוייחיאבתיונההופנתהלפיו
.4/2/50ביוםהעיןראשהדסהלילדיםהחולים

4/2/50ביוםלוייחיאבתיונהאושפזהפיועלרפואיתיקאותר.3
.3:30בשעה5/2/50ביוםונפטרה

החוליםלביתהתקבלההילדהכינכתבבתיק,המצוייםהמסמכיםבאחד
שעות.כמהכעבורונפטרהחריפה,תזונהתתבשל

בכליותבריאות,פגיעותואובחנוהמוותשלאחרנתיחהלגופהנערכה
ובכבד.

יחיאבתיונההתינוקתפיהעלהעיןראשממחנההנפטריםרשימתאותרה.4
חודשים.וחצישלושהבתבהיותהנפטרהלוי
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לנושא)המתייחסהסוכנותידיעלשנוהלפטירותיומןרישוםאותר.5
וחצישלושהבתלוייחיאבתיונההתינוקתלפיו(,214מסיכרטיס
גי.העיןראששבמחנהחוליםבבית5/2/50ביוםנפטרהחודשים

כירישום,ובותקווהפתחהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאותר.6
ותתמרעלתכתוצאה5/2/50ביוםנפטרהלוייחיאבתיונההתינוקת
תזונה.

פתחקדישאלחברהגיהעיןראשממחנהשנשלחלקבורההפניהמכתבאותר.7
לשלםהיהודיתהסוכנותמתבקשתפיועל5/2/50מיום(214)מסיתקווה

לוי.יחיאבתיונההתינוקתשלהקבורהחשבוןאת
ביוםנקברהלוייחיאבתיונההתינוקתקדישאחברהשלרישוםפיעל.8

.9מסיי״ג,שורהב',ילדיםבחלקתסגולההעלמיןבבית5/2/50

לירות.5בסךהסוכנותידיעלנתקבללקבורהשהתשלוםצוין

הוועדה:מסקנות

התינוקתכיבוודאותעולהמקורותממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
ראששבמחנהחוליםבבית5/2/50ביוםנפטרהלויודומיהיחיאבתיונה
יוםבאותוסגולההעלמיןבביתונקברהתזונה,ותתמרעלתכתוצאהג'העין

.9מסיי״ג,שורהבי,ילדיםבחלקת

משפחה,באותהשמדוברהרילמחנהכניסהביומןשמופיעהשםשיבושאףעל המסמכים.בשארשמופיע214-הכרטיסמספרפיעלנעשההזיהוי

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
לוי.יונהשלת.ז.הוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.0567962לוירומיההאםשלת.ז.מספר
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דריואולגהמסעודבןפרטישםללאהנדון:
58/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בפרדסתחילההמשפחהשוכנההתינוק,אםדרי,אולגהגבישלעדותהפיעל
כרם.בעיןבירושליםלהתגוררעברהומשםחנה

לאחרמידחולים.ביקורהחוליםבביתבןהאםילדהמכן,לאחרמהזמן
בבוקרלמחרתבריא.הואוכיקילוארבעהשוקלבנהכילהנאמרהלידה
נפטר.בנהכילהנמסר

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

"מסעודשלבנםלפיוהבריאות,משרדשללידותפנקסהוועדהבידי.1
ביקורהחוליםבבית16/9/50תשי״אבתשריה'ביוםנולדדרעי"ואולגה
כרם.בעיןהתגוררהמשפחתוכיצויןכןחולים.

אולגהשל"בןלפיוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
בןבהיותוונפטר16/9/50ביוםנולדירושלים,מחוזכרםמעיןדרעה"

חולים.ביקורהחוליםבביתשעה"1/4"
להיריון.השישיבחודשפגלידתהמוות:סיבת

הוועדה:מסקנות

מחוסרנפטרדרי,ואולגהמסעודשלבנםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
החוליםבבית16/9/50ביוםלהיריוןהשישיבחודששנולדלאחרבשלות
לידתו.לאחרשעהרבעוזאתחולים,ביקור
הקבר.חלקתציוןללאנקברנפלבהיותו

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.0050570-7התינוקשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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וייסומלכהדבבןיהודהצכיהנדון:
59/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מרומניהארצההמשפחהעלתההתינוק,אחותולס,חדוהגבישילעדותהפיעל
ורבורג.לכפרעברהומשםמלאכיקרייתבמעברתושוכנה1950בשנת

סבלחודשיםתשעהבןבהיותו.1950שנתבמהלךבארץנולדיהודהצבי
לאחרשבועלבקרו.באוההוריםבילינסון.החוליםבביתואושפזמשילשולים

יהודהשצביכיווןלהיכנסהורשולאהחוליםלביתההוריםכשהגיעומכן
.לחלוןמבעדאתווראובטובחשלא

נפטריהודהצביכילהםנמסרהחוליםלביתההוריםכששבוהיוםלמחרת
הקבר.לחלקתוילכועצמםיטריחושההוריםצורךואיןילדיםבחלקתונקבר

הרופא(,)אסףצריפיןהחוליםביתשלחוליםקבלתיומןאיתרההוועדה.1 ונפטר15/8/51ביוםאושפזורבורגמכפרוייסמלכהבןיהודהלפיו
חודשים.חמישהבןבהיותו,16/8/51ביום

ורבורגמכפרוייסיהודהלפיהמסורית,פטירההודעתאיתרההוועדה.2
הרופא(,)אסףצריפיןהממשלתיהחוליםבבית16/8/51ביוםנפטר

חודשים.חמישהבןבהיותו

ממנה)צריפין(,הרופאאסףהחוליםביתשלפטירההודעתאיתרההוועדה.3
החוליםבבית16/8/51ביוםנפטרורבורגמכפרוייסיהודהכיעולה

חודשים.חמישהבןבהיותוהרופא(,)אסףצריפיןהממשלתי

וייסיהודהשלגופתולפיוהמוות,שלאחרנתיחותיומןאיתרההוועדה.4

ביוםנפטרוייסומלכהדבבןיהודהצביכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.חמישהבןבהיותוהרופא(,)אסףצריפיןהחוליםבבית16/8/51

אלוף)מיל'(מימון,דודשופטת)דימ'(קובל,דליהשופט)דימ'(קדמי,יעקב דדז־יזו•ר*ר*דלימדדודלר*ר*רלדדדיודדוי״ר

.050353630יהודהצבישלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החבירה:ממצאי

.17/8/51ביוםנותחה

הוועדה:מסבנות

אותר.לאקבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

ועדהחבר ועדהחברת הוועדהו"רי

העתק:
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צגעניושמחהיוסףסלםבתצביההנדון:
60/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בשנתארצההמשפחהעלתהצביה,שלאחותהסאלםגילהגברתשלעדותהפיעל
ליד.ביתהעוליםבמחנההתגוררההמשפחה.1949

להוהיההיותהמחנה,במרפאתלבדיקהצביהנלקחהוחצישנתייםבתבהיותה
שבמחנה.החוליםלביתאותהלקחההאחותבמצח,פצע

אותם.בראותהבכתהוהיאצביהאתלבקרהחוליםלביתההוריםהגיעולמחרת
שבתםוכתבהבידהסימנהואחותלראותהההוריםשובבאומכןלאחריומיים
נפטרה.

הקבר.חלקתאתראתהלאהמשפחה

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

החלירה:ממצאי

סלםושמחהיוסף"סלםלפיה(,48263)מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
היתהצביה.1949בספטמברארצהעלוצביהבינהםילדיהם3ו-סנעני"

".4/10/49"נפטרהסלםצביהכיצויןעוד.4בת

לפיההיהודית,הסוכנותשללסטטיסטיקההמחלקהשלכרטסתהוועדהבידי.2
כיצויןעוד.4בתבהיותה,4/9/49ביוםארצהעלוומשפחתהצביה
.4/10/49ביוםנפטרההיא

ממנההיהודית,הסוכנותשללחליטההמחלקהשלכרטסתגםהוועדהבידי.3
ביוםארצהעלוילדיהםושלושתצנעניושמחהיוסףסאלםכיעולה

נפטרה.צביהכיצויןעודארבע.בתהייתהצביה.4/9/49

לפיוליד,ביתהממשלתיהחוליםמביתמקורירפואיתיל,הוועדהבידי.4
גבוה,מחוםסובלתכשהיא22/9/49ביוםאושפזהלוי"שלוםבת"סביה
.10:45בשעהנפטרה23/9/49ביוםלמחרתגדול.פצענמצאראשהובאזור

מביתלוי"שלוםבת"סביהלפיהמקורית,פטירההודעתהוועדהבידי.5
ביתהחוליםבביתשנים,שלושבתבהיותה,22/9/49ביוםאושפזהליד
מדיסטרופיה.כתוצאה23/9/49ביוםונפטרהליד,

ביוםנפטרהלוישלוםבתסביהלפיהפטירה,תעודתהוועדהבידי.6
ליד.ביתלילדיםהחוליםבבית23/9/49
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החקירה:ממצאי

צגעניושמחהיוסףסלםבת)סניה(צביהכיבוודאותעולהלעיל,המידעמן
עלייתלאחרקצרזמןליד,ביתלילדיםהחוליםבבית23/9/49ביוםנפטרה

ארצה.המשפחה

אותר.לאקבורתהמקום

לכןלוי,ממשפחתהואבעלהלפיההאם,עדותקיימתוב״מבתיקכינציין כ-לוי.צביהשלמשפחתהשםמופיעשוניםבמסמכים

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

מימוןדוד
אלוף)מיל'(,
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת הוועדהיו״ר

.3066868צביהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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ימיןומזלגבריאלבןיצחקהנדון:
61/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בסוףבארץיצחקנולדהתינוק,שלאביוימין,גבריאלמרשלעדותופיעל
בעפולה.העמקהחוליםבבית1951תחילת1950שנת

שםחולים.לקופתונלקחלאכוליצחקןרצהלאחודשיםשבעהכבןבהיותו
משילשוליםסובלשהואכיווןהחוליםבביתלאשפזוישכילהוריםנמסר

והקאות.

קיבלהלמחרתאושפז.שםבעפולההעמקהחוליםלביתיצחקאתלקחהאב
יצחק.שלפטירתועלהודעהובומברקהמשפחה

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות
החקירה:ממצאי

ימיןיצחקלפיועפולה,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.1
בעפולה.החוליםבבית15/5/51ביוםונפטר1950בדצמברנולדמעפולה
דלקתי.זיהוםהמוות:סיבת

ימיןיצחקלפיובעפולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.2
שישהבןבהיותו16/5תשי״אבאיירי'ביוםלקבורההובאמעפולה
חודשים.

הוועדה:מסלנות

ביוםנפטרימיןומזלגבריאלבןיצחקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חודשים.שישהכבןבהיותובעפולה,החוליםבבית15/5/51

מקוםציוןללאבעפולה,העלמיןבבית16/5/51ביוםלקבורההובאיצחק
הקבורה.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
.05045262־2יצחקשלזהותתעודתמספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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סאלםואברהםמזלבןציוןהנדון:
62/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בכפרחוליםבביתציוןנולדהתינוק,אםסאלםמזלגבישלעדותהפיעל
.1952בשנתסבא

מגורימקוםגאולים,משכונתונשלחברעהרגישחודשיםחמישהבןבהיותו
פרדסיה.חוליםלביתהמשפחה

שביפו.דגיאניהחוליםלביתנשלחציוןכילהוריםנמסרמהזמןלאחר

בנםלגבישאלותיהםכלאךלמשרד,הופנווהםנפטרשבנםלמשפחהנאמרשם
נענו.לא

רישומיםכגוןלציוןהנוגעיםשוניםמכתביםהמשפחהקיבלההשניםבמהלך
גיוס.וצוחולים,לקופתלגן,
נעלםשבנםהמוכיחלציוןהקשורמכתבשקייםטענההמשפחהכינציין חשודות.בנסיבות

קודמות.לוועדותנמסרהדומהעדות

החקירה:ממצאי

לפיו(,12009)מסיהפניםמשרדשלתושביםמפקדספראיתרההוועדה.1 29/2/52ביוםנולדגאוליםשיכוןסבאמכפרסליםואברהםגזלבןציון
סבא.שבכפרהיולדותבבית

סבאמכפרציוןאברהםלפיודגיאניהחוליםמביתנפטריםרישוםנמצא.2
בהיותו23/7/52ביוםונפטר22/7/52ביוםאושפז145גאוליםשכונת

חודשים.עשרהבן

בציון.שמדוברעולההפרטיםמשאראךמשובש,הגיל
ציוןלפיורישום,ובואביבתלהבריאותמשרדשלפטירותפנקסנמצא.3

כתוצאה23/7/52ביוםנפטרגאוליםשכונתסבאמכפראברהםיוסףבן
חודשים.16בןבהיותומדסטורפיה

גאוליםמשכונתציוןאברהםלפיו(,30475)מסיקבורהרישיוןנמצא.4
משובשהגילחודשים.16בןבהיותומדיסטרופיהכתוצאהנפטרסבאכפר
בציון.שמדוברעולההפרטיםמשאראך

משכונתציוןאברהםהתינוקאביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםפיעל.5 חודשים.16בןבהיותודגיאניחוליםבביתנפטרסבאכפרגאולים
שאולבקרייתהעלמיןבבית23/7/52תשי״בבאבא'ביוםנקברציון
.4מסיקבר,12שורהג',אזור
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11/9/55מיוםומשפחתויוסףלאברהםהמופנהמכתבאיתרההוועדהא..6
יעקב.רחלמאת

ידיעלשנאסףהחומרבמסגרתואותרהמשפחהבידיהיהלאזהמכתב
לויטן.דובד״ר

הנעדר.היעלמותלאחרשניםשלושכלומר1955בשנתנכתבהמכתב

בפתחהמתגוררתהמכתבכותבתיעקברחלהגב'אתאיתרההועדהב.
תקווה.

נולדהואשאףציוןבשםנכהבןלהשישהתבררעמהשיחהמתוך
החמישים.בשנות

בשנתאליהנכתבלכןהנעדר,אםעםידידותקשרייעקב,רחללגבי
שלבנהולאשלה,בנהשהואציוןבשםילדהמאזכרמכתב1955

סאלם.משפחת

הוועדה:מסקנות

התינוקכיבוודאותעולהמקורות,ממספרשהתקבללעילהמפורטהמידעמן
22/7/52ביוםביפודגיאניחוליםבביתאושפזסאלםואברהםמזלבןציון
ונקברחודשים.חמישהבןבהיותומדיסטרופיהכתוצאהנפטר23/7/52וביום
.4מסיקבר,12שורהג',אזורשאולבקרייתהעלמיןבביתיוםבאותו

שלבגילושיבושחלדגיאניהחוליםביתמרישומיהחלהמסמכים,ברוב אתוהופכיםזהיםהמגוריםוכתובתשמוכגון:הפרטים,שארזאתעםציון,
לוודאי.הזיהוי
נבדקלהיעלמותוכהוכחהציוןהוריידיעלהוועדהלפנישהוצגממכתב
כלסאלםציוןלביןבינוואיןציוןשמושאףאחרלילדשהכוונהוהתברר

קשר.

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דודשו'פטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברועדהחברת

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.5129005סאלםציוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:
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מלאוסיוטביחהראובןבןאהרוןהנדון:
63/96מספרתיק

התלונה:פרטי

עםאהרוןאושפזהתינוק,שלאמומלאוסיסביחהגברתשלעדותהפיעל
חולים.ביקורהחוליםבביתחודשים,חמישהבניבהיותםהתאוםאחיו

טוב.הרבמעברתהתגוררההמשפחה

למוסדאהרוןנשלחהחולים,מביתשוחרראהרוןשלהתאוםשאחיולאחר בשבוע.פעמייםאמואותוביקרהשנהבמשךירושלים.ויצ״ו

ראולאאךנפטר,שאהרוןלהםנמסרבויצ״והמשפחהשלהאחרוןבביקור
קבר.חלקתאוגופה

ולאכראובןרשוםבנםשלשמוולדבריהםפטירהתעודתקיבלההמשפחה
.אהרון-בשמו

שלגי.לוועדתנמסרהעדות

החקירה:ממצאי

מסיעולהתעודתהוועדהבידי.1
ראובןבןאהרוןהתינוקלפיה(,029370)

נפטר.כינרשםשמולצד.1950בשנתנולדמלאוסיוסביחה

כיעולהממנוירושלים,הבריאותמשרדשלפטירותפנקסהוועדהבידי.2
החוליםלביתירושליםויצ״והתינוקותמביתנשלחראובןאהרוןהתינוק
מבצקתכתוצאהנפטרוחצישנהבןבהיותו8/5/52וביוםחוליםביקור
בלב.

9/5/52מיוםירושליםויצ״והתינוקותמביתרשמימכתבאיתרההוועדה.3
הוצאותאתלשלםויצ״ושלהתחייבותובוקדישא,חברהאלהמופנה
אהרון.ראובןשלהקבורה

ובהירושלים","קהילתקדישאחברהשלקבורההזמנתהוועדהבידי.4
וחצישנהבןבהיותונפטרוסביחהיוסףראובןבןאהרןכינרשם
הדסה.החוליםבבית8/5/52ביום

תשי״ב,באיירי״דביוםנקבראהרוןכיהקבורהבהזמנתצויןבנוסף
9/5/52.

אהרוןהתינוקלפיה,קיבלהשהמשפחהפטירהתעודתהוועדהבידיכזכור,.5
ביוםחוליםביקורהחוליםבביתוחצי,שנהבןבהיותונפטר,ראובן

8/5/52.
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הוועדה:מסקנות

מלאוסיוסביחהראובןבןאהרוןהתינוקכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
.8/5/52ביוםוחצישנהבןבהיותונפטר

ציוןללאהמנוחותשבהרהעלמיןבבית9/5/52ביוםלמחרתנקבראהרון
קבורה.מקום

ולאכראובןהפטירהבתעודתנרשםבנםשלהפרטישמולפיההמשפחהטענת
הבן.שללשמוהאבשםוהקדיםהיותהוועדהמסקנותאתמשנהאינהכאהרון

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

דליה שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

.0-48825145אהרוןשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרדהעתק:

732



קורשוסעידהשלמהבןשמואלהנדון:
64/96מספרתיק

התלונה:פרטי

ארצההמשפחהעלתההתינוק,שלאחותוכורש,תמרגבישלעדותהפיעל העין.ראשבמחנהוהתגוררה,1949שנתבאוקטוברמתימן
ואושפזהחלתההאםהמשפחה.באוהלשמואלנולדארצההגעתםלאחרכשבועיים העין.ראשלהדסהנלקחהואאףשחלהושמואל)צריפין(סרפנדהחוליםבבית
שמואלאתמצאהולאהחוליםבביתלבקרוהאםהגיעהמכןלאחרשבועיים
התלוננההאםאחרת.אישהשלבידיהאותוראתהאחדותדקותכעבורבמיטתו. לידיה.שמואלהוחזרובהוראתוהרופאלפני
נפטר.שמואלכילהנמסרלבקרו,שובבהגיעהמכןלאחריומיים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

הממצאים.לפרסוםמתנגדתהמשפחה
בלבד.למשפחהיישלחוהממצאים

הוועדה:מסלנות

ביןנפטרקורשוסעידהשלמהבןשמואלכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
שלושהבןבהיותוהעיןבראשהחוליםבבית13/2/50ל-12/2/50הימים

חודשים.

ב',ילדיםבחלקת15/2/50ביוםסגולההעלמיןבביתלקבורההובאשמואל
.6מספרקברי"ד,שורה

בזיהויו.ספקאיןהקבורהביומןמשפחתובשםהשיבושלמרות
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המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

העתק:
שמואל.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

04150975-3קורשסעידההאםשלת.ז.מספר
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יחיא(2-אברהם(1-ילדיםשניהנדון:
חדד)לאה(ולולוהסלימןבני

65/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדים,אחותלוי,שרההגב'שלעדותהפיעל
שוכנההמשפחההשנתיים.בןויחיאהשלושבןאברהםעםיחד1949בשנת
עתלית.במחנה

האבידיעלונלקחוברעויחיאאברהםחשולמחנה,הכניסהלאחרמהזמן
לטיפוללהשאירםעליוכילאבונאמרנבדקובמרפאההמקומית.למרפאה
בניוכילונאמרלמרפאה,האבמשחזרהיוםלמחרתהיום.למחרתולחזור
אתלראותדרשהאבשם.נפטרוהלילהובמהלךרמב״םהחוליםלביתהועברו
בגסות.מהמרפאהסולקאךבניו,גופות

קבר.חלקותאוגופותראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

נלקחיחיאכיהתבררבהלול-מינקובסקיועדתלפניהאבשמסרבכתבבעדות
נפטר.שםבחיפההחוליםלביתונשלח16/9/49ביוםהמחנהעובדיידיעל

יחיא:לגביהחקירהממצאי

ארצהעלתהחדדמשפחתלפיה,54442מספרעולהתעודתהוועדהבידי.1
בןהיהיחיאכינרשםכןעתלית.העוליםבביתושוכנה15/9/49ביום

"נפטר".וכיעלייתועםשניםשש

ילדישלגילםברישוםהעולהתעודתגביעלשינוייםנעשוכילציןיש
המשפחה.

לבית16/9/49מיוםעתליתהעוליםמחנהשלהפניהמכתבהוועדהבידי.2
חדד"סולימן"יחיהאתלטיפוללקבלבקשהובוחיפה,הממשלתיהחולים

ורעלת.ממלריהוסובל15/9/49ביוםארצהשעלההשלושבן

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
ביום.בוונפטר16/9/49ביוםהחוליםלביתהתקבלםולימן""יחיה

מחלקתחיפההממשלתיהחוליםביתשלמחלהסיכוםגיליוןאיתרההוועדה.4
כלבליהעוליםמבית"נשלחיחיה""סלימןכיעולהממנוא',ילדים
הבדיקהבזמןעודנכנסהילדוטוקסיקוסיס...מלריהאבחנהעםפרטים
החולים...".לביתהכנסואחריוחצישעהונפטרקשה00א1\/שללמצב

שלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
כיעולהממנוחיפה,רמב״םביתיהחולים

בןבהיותו,16/9/49ביוםנפטרעתלית,העוליםמביתסולומן""יחיה
שנים.שלוש

טרופית.מלריההמוות:סיבת
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סידורי)מספרחיפהמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.6
נפטרעתלית,העוליםמביתסולימן""יחיהכיעולהממנו(,125/795/49

שנים.שלושבןבהיותוחיפה,הממשלתיהחוליםבבית

טרופית.מלריההמוות:סיבת

כיעולהממנוחיפה,הספרדיתקדישאחברהשלאישורהוועדהבידי.7
תשייטבאלולכ״בביוםנפטרעתלית,העוליםמביתסולימאן""יחיה

תשייטבאלולכ״דביוםלקבורהוהובאשניםשלושבןבהיותו,16/9/49

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית18/9/49

.795/49הממשלתיהקבורהרישיוןמספרצויןכן

יחיא:לגבי-הוועדהמסקנות

נפטרחדדולולווהסלימןבןיחיאכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בהיותוחיפה,רמב״םהחוליםבבית16/9/49ביוםטרופיתממלריהכתוצאה

ארצה.עלייתולאחריוםוזאתשניםשלושבן

התינוקות.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית18/9/49ביוםלקבורההובאיחיא

לגביהקובעכמסמךעתליתהעוליםביתשלההפניהמכתבעלמסתמכתהוועדה
יחיא.שלגילו
אברהם:לגביהחקירהממצאי

ארצהעלתההמשפחהכיעולהממנה54442מספרעולהתעודתהועדהבידי.1 בןהיהאברהםכיצויןכןעתלית.העוליםבביתושוכנה15/9/49ביום
נפטר.וכיארצהעלייתועםשנה

רישוםובוחיפהרמב״םהחוליםביתשלחוליםזבלת7ספרהוועדהבידי.2
מביתהשנהבןסולימן""איברהיםלפיו,8416/49חולהלמספרהמתייחס
כן.18/9/49ביוםאשפוזולפניימיםשלושהארצהעלהעתלית,העולים ונפטרימיםכחמישההחוליםבביתהכולסךשהה"איברהים"כיצוין
מעיים.מדלקתכתוצאה

חולהמספרחיפהרמב״םהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.3
ביוםאושפז8416חולהמספרסלימן""אברהםכיעולהממנו,8416

.23/9/51ביוםונפטר18/9/49

תינוק.ק...1014בבקושילנשוםאתחיל"התינוקזה:בגיליוןנרשםכן
נפטר".,00א11ב-\

כיעולהממנוחיפה,רמב״םהחוליםביתשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4 בןבהיותו,23/9/49ביוםנפטרעתליתהעוליםמביתאברהם""סולימן
שנה.

ריאות.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

סידורי)מספרחיפהמחוזהבריאותמשרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.5
נפטרעתלית,העוליםמביתסולימן""אברהםכיעולהממנו(,821/49
שנה.בןבהיותו,23/9/49ביוםחיפהרמב״םהחוליםבבית

ריאות.ודלקתרעלתהמוות:סיבת
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עולהממנהחיפה,הספרדיתהעדהשלקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.6 23/9/49ביוםנפטרעתלית,העוליםמביתתינוק"אברהם״סלימןכי דודמחנההעלמיןבבית26/9/49ביוםלקבורהוהובאשנהבןבהיותו
התינוקות.בחלקת

.821/49מספרממשלתיקבורהכרישיוןצויןכן

אברהם:לגביהוועדהמססנות

חדד,)לאה(ולולוהסלימןבןאברהםכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
חיפה,רמב״םהחוליםבבית23/9/49ביוםורעלתריאותמדלקתכתוצאהנפטר

ארצה.המשפחהעלייתלאחרכשבועוזאתשנהבןבהיותו

הילדים.בחלקתדודמחנההעלמיןבבית26/9/49ביוםלקבורההובאאברהם
לגביחיפהרמב״םהחוליםביתשלחוליםקבלתספרעלמסתמכתהוועדה
החוליםבביתימיםחמישהשההכינרשםשכןאברהם,שלפטירתומועדקביעת
נפטר.בו23/9/49ליוםעד18/9/49מיוםכלומר

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

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

שופט)דימ'(קדמי,יעקב הוועדהיו״ר

ואברהם.א
3062023.

3062024-9

יחישלת.ז.הוועדהבידי
חדדסלימןהאבשלת.ז.
חדדלולוההאםשלת.ז.

אין-הרישום
מספר
מספר

העתק:
לעדכון-הפניםמשרד
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ברזיליוחמדהמעודדבןיוסףהנדון:
66/96מספרתיק

התלונה:פרטי

בארץנישאוהוריההתינוק,שלאחותוגלבוע,אסתרגבישלעדותהפיעל
אביב.בתללהתגוררעברהומשםביפוהתגוררההאם.1947בשנתנולדויוסף

הדסההחוליםלביתאמוידיעלונלקחיוסףהצטנןוחצישנהבןבהיותו
לחזורעליהוכילאשפזוישכילהנמסרהחוליםלביתבהגיעהאביב.בתל

נפטר.יוסףכילהנמסרהיוםלמחרתבהגיעהלמחרת.

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

החקירה:ממצאי

מיוםהפניםמשרדשלתושביםמרשםספרמתוךדףאיתרההוועדה.1
ברזילי.שרעביהיהיוסףשלהוריושלמשפחתםשםלפיו,8/11/48

שונההאםשלהמשפחהשםלפיוהרבניהדיןביתשלמסמךאיתרההוועדה.2
.1969בשנתרקלברזילי

אביבתלהדסההחוליםביתשליולדותספרמתוךדףאיתרההוועדה.3
ליוםעד19/8/47ביוםאושפזה32יעקבמעיןשרעביחמדהלפיו,

מת"."בןנרשםלשמהבסמוך.24/8/47

מעיןשרעביוחמדהמעודדשלבןלפיוקבורה,רישיוןאיתרההוועדה.4
.19/8/47ביוםאביבבתללקבורהוהובאבלידתונפטר)הדסה(יעקב

"ילדכיעולהממנואביב-יפו,תלקדישאחברהשלרישוםאיתרההוועדה.5
הדסההחוליםבביתבלידתונפטריעקבמעיןשרעבי"וחמדהמעודדשל

תש״ז.באלוליגביום

הוועדה:מסקנות

נפטרברזיליוחמדהמעודדבןיוסףכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
אביב.תלהדסההחוליםבבית19/8/47ביוםבלידתו

צויןלאנפלבהיותואךשאול,בקרייתיוםבאותולקבורההובאיוסף
המדויק.קבורתומקום

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהפט)דימ'(5שקדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
יוסף.שלזהותתעודתהוועדהבידיאין-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד

.004403085מעודדהאבשלת.ז.מספר

.008778862חמדההאםשלת.ז.מספר
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סלםוסעדהמעידסלםבתציונההנדון:
67/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההתינוקת,אםסלם,סעדהגבישלעדותהפיעל
במחנהשוכנההמשפחהושלום.זכריהסעדיה,הילדיםעםיחד2/10/49ביום
.העיןראש

לאחרשבועציונה.קראהלהבמחנהבתהאםילדה,1950ינוארחודשבמהלך מספרבמשךאמהאותההיניקהשםהתינוקות,לביתציונהנללןחהלידתה, התינוקות,לביתההוריםמשהגיעוהימים,באחדביום.פעמיםשלושחודשים,
אואביבבתלתינוקותלביתהועברהכילהםונאמרציונהאתמצאולא
ים.בבת

וראוהתינוקותלביתההוריםנסעו,1950אוגוסט-ספטמברהחודשיםבמהלך
לקחתהביקשוההוריםחודשים.עשרהעדתשעהכבתכברשהיתהציונהאת

מה.זמןעודלהםתוחזרכינאמרבתשובהאךעמם,

רקציונהאתלבקרנסעהכןועלבןהאםילדהמכן,לאחרחודשיםמספר
לאתינוקות,ביתלאותוהאםמשהגיעה.1951פברואר-מרץהחודשיםבמהלך
ההוריםבבואלירושלים.הועברההיאכילהונאמרציונהאתמצאה

נפטרה.ציונהכילהם,נאמרלירושלים

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

ציונה:לגביהמשפחהטענות
הרופאשלשמויחשףוכיהמחלהגיליוןלפניהםיוצגכימבקשתהמשפחה.1

עליו.החתום
בביתלהנמסר1951פברואר-מרץבחודשיםכיייתכןכיצדתוהההמשפחה.2

בהלול-ועדתלממצאיבסתירהוזאתנפטרהציונהכיאביבבתלהתינוקות שמונהדהיינו,20/11/51ביוםנפטרהציונהכיקובעיםאשרמינקובסקי יותר.מאוחרחודשים

בהחסריםכךעלונוסףשנה,40לאחררקפטירהתעודתהוצאהמדוע.3 האב.ושםמוותסיבתזהות,מספרלידה,תאריךכגון:פרטים

לפיוהפנים,משרדשלרישוםתמציתהמשפחהקיבלה15/11/95ביום.4 כילהאמיןלמשפחההגורמתעובדה,00/11/62ביוםהארץאתעזבהציונה החיים.ביןהיאוכינפטרהלאציונה

בביתקבראושורהציוןללאנקברהשציונהייתכןכיצדתוהההמשפחה.5
נפל.היאאיןשהריהעלמין
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החקירה:ממצאי

לכרטיסהמתייחסרישוםובוהעין,ראשלמחנהכניסהיומןהוועדהבידי.1
סעדהאשתוסלם,סעידסלםלפיו,63556מספרעולהולתעודת1557מספר

.1/10/49ביוםארצהעלוילדיהםושלושת

המתייחסרישוםובוהעין,ראש
ביוםנולדהסלםסעידסלםציונה

מחנהשללידותיומןהוועדהבידי
כיעולהממנו,1557מספרלכרטיס
1/1/50.

.2

"ציונהלפיו)דגיאני(,יפוהחוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי
עד19/10/50ביוםואושפזהיםמבתהובאהחודשים,שישהבתסלם"
.27/7/51ליום

.3

קבלנולאהעבר...ותולדותמשפחתיתאנמנזהעל"פרטיםכי:צויןכן
משלשוליםסובלתהילדההתינוקות.מביתאותהשהביאההמטפלתדברילפי

בדארשחפתלחוליהחוליםלביתהועברהלאישפוזה284ביום...חזקים
עמר".אל

בתציונהסלםלפיואיתנים,החוליםביתשלחולהגיליוןהוועדהבידי.4
.27/7/51ביוםבמקוםאושפזהים,בתממעברתחודשים15

15בתתמניה"ילדהכי:צויןכןריאות.משחפתסבלהכברבקבלתה
ביפו".ממשלתיהחוליםמביתנשלחהחודשים,

קשה".ילדהמצב20/11/51ביוםידועה...לא"אנמנזהנרשם:כן

לאשפוזה118ביוםכימופיעהמחלה,לגיליוןהמצורףהמעקבבגיליון
נפטרה.במקום,

סלםציונהלפיו,253/51מספרגופהנתיחתעלפריטכלהוועדהבידי.5
החוליםבבית22:30בשעה20/11/51ביוםנפטרהוחצי,השנהבת

בשעה21/11/51ביוםבוצעההגופהנתיחתואילועמרדירהממשלתי
12 : 00.

דלקתעצמות,שחפתריאות,משחפתכתוצאהנפטרהציונהכי:צויןכן
)שחפתית(.המוחקרום

בתבהיותהנפטרהסלםציונההילדהלפיהקבורה,הזמנתהוועדהבידי.6
עמרבדיראיתניםהממשלתיהחוליםבביתמשחפתכתוצאהחודשים15

י״ב,בגושהמנוחותהרהעלמיןבבית21/11/51ביוםלקבורהוהובאה
.69מספרקברה',חלקה

לחברהאיתניםהחוליםביתמנהלמאת21/11/51מיוםמכתבהוועדהבידי.7
למרותציונהסלםהילדהאתלקבורמבקשים"אנונרשם:בוקדישא
כשמצבחודשלפניהוזמנוההוריםאחריותנו.עלהופיעולאשהוריה
להחמיר".התחילהילדה

ביתאל"איתנים"החוליםביתמאת1/11/51מיוםמכתבהוועדהבידי.8
שלהכתובתאתלהודיענו"נאמבקשים:לפיוביפו,דגיאניהחולים
".27/7/51בתאריךלמוסדנו,ידכםעלשנשלחהסלםציונההילדה
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החוליםביתהנהלתמאת15/11/51מיוםתשובהמכתבהוועדהבידי.9
"הוריכי:רשוםובו"איתנים",החוליםביתאליפווילדיםליולדות
סודרההילדההעין.בראשהעוליםבמחנהגריםסלם,ציונההילדה
אלינוהובאהומשםבת-יםהסעדלשכתידיעלהתינוקותבביתלהבראה

".19/10/50ב-

ביתאלהעיןראשהסעדלשכתמאת2/12/51מיוםמכתבהוועדהבידי.10
פטירתהנדון:כירשוםבו)איתנים(,עמרדירריאותלחוליהחולים
ציונה.סלםהילדה
ומשפחתההנ״לעלפרטיםלנולשלוחמכםמבקשים"אנונאמר:בהמשך
לנוהיתהלאבאשמתנו.חלהעיכובאיןוכדומה(.הגילההורים)שמות
הדרושים".הפרטיםבלילפעולאפשרות

אלהעיןראשהמקומיתהמועצהמאת24/11/60מיוםמכתבהוועדהבידי.11
"ביוםכי:רשוםבו!איתנים(עמראלדירשחפתחוליהחוליםבית

".1/1/50בתאריךנולדהציונהסלםבשםתינוקתאליכםנשלחה25/7/51
למרותדגיאניהחוליםמביתהתינוקתלהורינשלח"מכתבכי:צויןכן לאןלהםנודעלאאותה,לאתרהצליחולאהוריהשלההתרוצצויות

הזה".היוםעדבגורלהעלהומהכיוםנמצאתאיפהלאאותה,העברתם

מלב״ןהחוליםביתהנהלתמאת4/12/60מיוםתשובהמכתבהוועדהבידי.12
בתציונהלסלםהמתייחסרישוםובוהעין,ראשהמקומיתהמועצהאל סלם.מעיד

הסעדלשכתידיעלתינוקותבביתבשעתוסודרה"הילדהנאמר:במכתב
וילדיםליולדותהחוליםלביתהוכנסה19/10/50בתאריךבבת-ים.
נפטרההילדהאיתנים.החוליםלביתנשלחה27/7/51בתאריךביפו. דלקתהשמאלית...,בריאהשחפתנמצאה.21/11/51בתאריךבאיתנים
ריאות".ודלקתשחפתיתהמוחקרום
הוועדה:מסקנות

נפטרהסלםוסעדהסעידסלםבתציונהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
13כ-שלאשפוזלאחראיתניםהחוליםבבית20/11/51ביוםמשחפתכתוצאה
חודשים.

ירושליםהמנוחותהרהעלמיןבבית21/11/51ביוםלקבורההובאהציונה
.69מספרקברהי,חלקהי״ב,בגוש

המשפחה:לטענותבאשר

בממצאימופיעיםשהםכפימחלהגיליונותמספראיתרוהוועדהחוקרי.1
.3,4סעיפיםראההחקירה

והינםציונהשלפטירתהלמועדבאשרמשמעייםחדהינםהחכירהממצאי.2
נתיחה.ופרוטוקולמחלהגיליונותמקוריות,תכתובותעלנסמכים
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פטירתהלאחרשנה40כ-הוצאההמשפחהמתייחסתאליההפטירהתעודת.3
עלהפניםמשרדנוהליפיעלמסתמכתוהיאהמשפחהלבקשתציונהשל

שבוצעהבריאותמשרדשלפטירותרישוםספרשלמקורירישוםתמצית
הפטירה.למועדבסמוך

מספררישוםאיןהבריאות,משרדשלהפטירותרישוםבספריכייצוין,
מצויןלאהמאוחרותהפטירהמתעודותמרביתכןועלהנפטרשלת.ז.
זהות.מספר

שלהמסכםבדו"חתינתןמקיפההתייחסותהפנים,משרדלרישומיבאשר.4
במשרדהועדהחוקרישערכובבדילוהכילצייןישזאת,עםהוועדה.
אתכעזבהתושביםמרשםבמחשבנקלטנפקד""לאשהמיליםהתבררהפנים
הארץ.

הקבר.שלהזמניסימונועלאחראיתקדישאחברה.5

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(מימון,דוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליהשוי־פט)דימ'(קדמי,יעקב ועדהחברתהוועדהיו״ר

העתק:
.01033579-2סלםציונהשלת.ז.מספר-הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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השאשולוליהחייםבתברכההנדון:
68/96מספרתיק

התלונה:פרטי

מתימןארצההמשפחהעלתההילדה,אחיהשאש,רחמיםמרשלעדותופיעל
העין.ראשבמחנהשוכנההמשפחההארבע.בתברכהעםיחד1/5/50ביום

הופנתהומשםהעיןראשחוליםבקופתלבדיקותברכהזומנהלמחנהבהגיעם כשהגיעההשלישיביוםימים.שלושהשהתהבוהעיןראשהדסההחוליםלבית
פתחסגולההעלמיןבביתלקבורהותובאנפטרהברכהכילהנמסרלמקוםהאם

תקווה.

האבגופה.ובהניילוןשקיתלונמסרההחוליםלביתהאבשלבואועם
אותהקברהאבמדבקת.ממחלהנפטרהובתוהיותהשקית,אתלפתוחלאהתבקש

סגולה.העלמיןבביתביוםבו

קודמות.לוועדותנמסרהעדות

ברכהלפיוהפניםממשרדמסמך08/02/96ביוםלבקשתה,קיבלה,המשפחה
.00/10/50ביוםנפטרה

החקירה:ממצאי

לתעודתהמתייחסרישוםובוהיהודיתהסוכנותשלכרטיסאיתרההועדה.1
ביוםארצהעלוחשש"ולולוחיים"יחיאלפיו,24896מספרעולה

נפטרהוכיבהגיעהוחצישנתייםבתהיתהברכהכיצויןכן.12/6/50 .8/10/50ביום

מספרלכרטיסהמתיחסרישוםובולמחנה,כניסהיומןאיתרההוועדה.2
עלוחשש"ולולוהחיים"יחיאלפיו,24896מספרעולהותעודת1326
בהגיעה.וחצישנתייםבתהיתהברכהכיצוייןכן.12/6/50ביוםארצה

לפיוהעין,ראשהדסההחוליםביתשליומימפקדדףאיתרההוועדה.3 שנים.שלושבתבהיותה,8/10/50ביוםנפטרהחיים"חשש"ברכה
"ברכהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.4

לאחר8/10/50תשי״אבתשריכ״זביוםנפטרההעיןמראשחיים"בתחשש
שנים.שלושבתבהיותההעין,ראשהדסההחוליםבביתאשפוזחודש
שחפת.המוות:סיבת

המתייחסרישוםובוהעין,ראשמחנהשלפטירותיומןאיתרההוועדה.5
ביוםנפטרהחשש"חייםיחיאבן"ברכהלפיו,1326מספרלכרטיס
שנים"."תשעבתבהיותההדסההחוליםבבית8/10/50

קדישאחברהעבורהעיןראשהעוליםמביתלקבורההפניהאיתרההוועדה.6
נפטרה1326כרטיסמספרחשש"חייםיחיאבת"ברכהלפיהתקווה,פתח .8/10/50ביום
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חייםבת"ברכהלפיותקווה,פתחקדישאחברהשלרישוםהוועדהבידי.7
תשי״אבתשריכ״חביוםלקבורההובאההעיןראשהעוליםממחנהחשש"

.21מספרקברכ״א,שורהבי,ילדותבחלקת9/10/50

חייםבת"ברכהלפיוסגולה,העלמיןביתשלקבורהיומןאיתרההוועדה.8
בתשריכ״חביוםלקבורהוהובאהשניםשלושבתבהיותהנפטרהחשש"

.21מספרקברכ״א,שורהבי,ילדותבחלקת9/10/50

הוועדה:מסקנות

נפטרהחשאשולוליהחייםבתברכהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותההעין,ראשהדסההחוליםבבית8/10/50ביוםמשחפתכתוצאה
שנים.שלוש

ב',ילדותבחלקתכגולההעלמיןבבית9/10/50ביוםלקבורההובאהברכה
.21מספרקברכ״א,שורה

הוועדהרואהכןועלשניםכשלושהיהברכהשלגילהכימוריםהמסמכיםכל
כטעות.העיןראשמחנהשלהפטירותביומןגילהרישוםאת

המשפחה.בצערמשתתפתהוועדה

אלוף)מיל'(,מימוןדוד
ועדהחבר

שופטת)דימ'(קובל,דליה
ועדהחברת

,קדמי,^שופטןדימיעקב
) הוועדהיו״ר

.04329504-7השאשברכהת.ז.מספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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כהןוויקטוריהאהרוןבתיפההנדון:
70/96מספרתיק

התלונה:פרטי

,כהןיוסףמרשלעדותופיעל
ממצריםארצההמשפחהעלתההתינוקת,אחי

להתגוררעברוומשםאביבבתלתחילהשוכנההמשפחה.1947מרץבחודש
שמואל.בגבעת

מהזמןלאחרסבא.כפרהיולדותבביתתאומותהאםילדה25/4/51ביום
באחדכחודשיים.שהושםברנדייסבכפרהתינוקותלביתהתאומותהועברו
יפה.מתפתחתיפהואילוחלתהאסתרכילונאמרלבקרםהאבכשהגיעהימים
נפטרה.יפהכילאםנמסרכיפורצוםבתום

ונלקחהגבוהמחוםסבלהיפהכילהםונאמרהתינוקותבביתביררוההורים
בכרכור.עלמיןבביתלקבורהוהובאהנפטרהשםשמרבעיןלאשפוז

קבר.חלקתאוגופהראולאההורים

קודמות.לוועדותנמסרהלאעדות

יפה.שלשמהעלגיוסצולדבריההמשפחהקיבלהלימים

שערכהבדיקהלאחרהארץ.אתעזבהיפהלפיומסמךלבקשתהקיבלההמשפחה
הארץאתעזבהיפהכילדבריהםלהםנמסרגןרמתשוטריעםהמשפחה .1/2/93ביוםלניירובי

החקירה:ממצאי

כתיפהלפיוהפנים,משרדשלתושביםמרשםמתוךדףהוועדהבידי.1
סבא.בכפר25/4/51ביוםנולדהכהןוויקטוריהאהרון

כהןיפהכיעולהממנוהבריאות,משרדשלפטירותפנקסאיתרההוועדה.2
בהיותהג',מנשהשערהחוליםבבית8/10/51ביוםנפטרהברנדייסמכפר

חודשים.שישהבת

ריאות.ודלקתרעלתהמוות:סיבת

הועדה:מסקנות

נפטרהכהןוויקטוריהאהרוןבתיפהכיבוודאותעולהלעילהמידעמן
בתבהיותהג',מנשהשערהחוליםבבית8/10/51ביוםריאותודלקתמרעלת
חודשים.שישה

אותר.לאקבורתהמקום

משרדומסוףהגבולותביקורתמסוףברישומיהוועדהחוקרישערכובבדיקה
מהארץ.יפהשליציאהעלרישוםכלאיןכינמצאהפנים
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המשפחה.בצערמשתתפתוערההו

מימוןדוד
אלוף)מיל'(,
ועדהחבר

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

.05066599-1יפהשלזהותתעדותמספר

העתק:
הרישוםלעדכון-הפניםמשרד
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