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פרשת העלמותם של ילדי תימן ואחרים הפכה לנושא ציבורי מרכזי מאמצע שנות ה-60 של המאה הקודמת כאשר חלק 
ממשפחות הנעדרים קיבלו צווי גיוס ומאז עולה מעת לעת לכותרות ולחזית העניין הציבורי.

החומר,  של  רובו  אולם  תוצאותיהן,  את  פרסמו  ואף  הנושא  את  שבדקו  חקירה  ועדות  מספר  בעבר  הקימה  הממשלה 
שהופקד בסיום עבודת הועדות בארכיון המדינה נותר חסוי מעיני הציבור ונקבע כי ייחשף לקראת שנת 2070 וזאת בהתאם 

להחלטת הממשלה מס' 1712 מיום 21.04.2002.

בתחילת שנת 2015 עלתה הפרשה שוב לכותרות בעקבות פעילות עמותות וארגונים שעוסקים בנושא ופעילות פרלמנטרית 
אותה הובילה חה"כ נורית קורן בדרישה להסיר את החיסיון על המסמכים והתיקים ולאפשר לציבור לעיין בהם.

ביוני 2016 הטילה הממשלה על השר חה"כ צחי הנגבי, להיות אחראי על בדיקת חומרי ועדת כהן-קדמי שנותרו חסויים 
ולהמליץ אילו מהם ניתנים לפרסום.

חשיפת  את  המאפשר  מתווה  גיבשו  המשפטים  במשרד  המידע  לחופש  והיחידה  לזוביק  יעקב  ד"ר  הגנז  בשיתוף  השר, 
המסמכים לציבור.

המתווה שהוצע כלל  סריקת כל המסמכים והתיקים של הועדות השונות והצגתם בכפוף להסתרת מידע מסויים באתר 
לאור  וזאת  חודשים  שישה  היותר  לכל  תערך  החומר  שחשיפת  העריך  המדינה  ארכיון  המדינה.  ארכיון  של  האינטרנט 

העובדה שמדובר על חומר שמאוחסן ב- 190 מכלים  ושמתוייק ב- 3500 תיקים ומכיל כ-210,000 מסמכים.

יכולתו של ארכיון המדינה לבצע תהליך חשיפה כל כך מורכב הושגה הודות לכך שבשנתיים האחרונות עבר ארכיון המדינה 
תהליך דיגיטציה בו כל החומר הניירי שהופקד בו נסרק ועובר בדיקות חשיפה קפדניות שלאחריהן מועלה קובץ סרוק של 

התיק לאתר אינטרנטי של ארכיון המדינה.

עם גיבוש פעולת ההכנה הוגש לממשלה מתווה חשיפה הכולל הנחיות ברורות לגבי החומר הקיים אשר ייחשף לציבור וכן 
הנחיות מה לא ייחשף בשלב זה והנימוקים לכך (ראה נספח א')

בעקבות המתווה קיבלה הממשלה ב- 13.11.16 החלטה מספר 2040 (ראה נספח ב').

1. רקע: 
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עם קבלת החלטת הממשלה הוקם בארכיון המדינה צוות עבודה שעליו הופקד יישום ההחלטה.

שלב א – מיפוי החומרים וסריקתם:
צוות העבודה איתר במחסנים את ההפקדות המכילות את חומרי הוועדות שחקרו את נושא פרשת ילדי תימן ואחרים. כך 

נוצרה תבנית של כ-3,500 תיקים שתכולתה היא כדלקמן:

תיקי חקירה שנפתחו עבור כל נעדר שהוגשה לגביו תלונה בכל אחת מהוועדות.  •

תיקי מוסדות ציבור בהן עשו הוועדות שימוש בעת חקירתן, כגון: תיקי מרכזי רפואה, תיקי בתי עלמין, תיקי משטרה   •
וכד'.

כמענה  או  ביוזמתה  אם  בפניה  שנמסרו  עדויות  מאות  הכולל  הממלכתית,  החקירה  ועדת  של  הפרוטוקולים  מקבץ   •
לקריאתה לאזרחים לבוא ולהעיד בפניה.

חומרי חקירה שנוצרו על ידי ועדת בהלול-מינקובסקי וכן ועדת שלגי.  •

לאחר שזוהה מאגר המסמכים המכיל למעלה מ – 210,000 עמודים הוא נסרק למדיה דיגיטלית לטובת הצגה נוחה וזמינה 
באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שהוכן לשם כך. 

שלב ב  - בדיקת החומר, גיבוש מתווה חשיפה והגדרת תגיות (ישויות הידע) רלוונטיות:
המופיע  החשיפה  במתווה  שנקבעו  והכללים  התקנות  פי  על  החומר  לבדיקת  מיוחד  צוות  הוגדר  הסריקה  פרק  סיום  עם 
בהחלטת הממשלה. המתווה קבע נהלים סדורים לחשיפת החומר הכולל מה ניתן לחשוף ומה נשאר חסוי בשל מגבלות 

2. תהליך העבודה
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הנוגעות למידע על אימוץ וצנעת הפרט.

במערכת  המידע  של  מהיר  איתור  לאפשר  מנת  על  מפתח,  מילות  לפי  מקיף  תיוג  הצוות  ביצע  הבדיקה  פעולת  במהלך 
הממוחשבת. תגיות אלו, מהוות מעין "מפת תוכן" לפרשת ילדי תימן ובעזרתה ניתן לזהות פריטי מידע לפי החלוקה הבאה: 

אישים - שמות הנעדרים תויגו ונרשמו. אישים בולטים בפרשה תויגו אף הם.

גופים ארגוניים - סומנו מוסדות שהוועדות זיהו כקשורים בפרשה לרבות מחנות עולים, מעברות, בתי חולים, בתי עלמין, 
גופי שלטון ועוד.

אירועים - המתאימים לתקופה, לדוגמה: מרבד הקסמים, אירועי יהוד, מבצע קורת גג וכיו"ב.

נושאים - שיבושי שמות, צווי גיוס, ענייני אימוץ, עלייה וקליטה ועוד.
כן נרשמו מקומות גאוגרפיים בולטים שזוהו בעת הטיפול בתיקים.

בסך הכול עומד התיוג על כ-2,000 מילות מפתח, מתוכן למעלה מ-1,000 שמות נעדרים שמקריהם נבחנו בוועדות השונות. 
לכל הנעדרים תוייגו תיקים ומסמכים הקשורים בהם.

במהלך חודש נובמבר 2016 קיבלה הממשלה את מתווה החשיפה (ראה נספח א') שהגיש השר הנגבי. 

בבני  מדובר  הראשון  במעגל  החקירה.  בחומרי  מעמיק  ועיון  לימוד  קהלים  סוגי  לשני  המאפשר  באופן  מרוכז  החומר 
המשפחות אשר יבקשו להשלים מידע אודות יקירהם. ברובד הבא יוכלו חומרים אלו לסייע בידי אמצעי התקשורת, חוקרים 

וכלל הציבור לגעת בפרשת ילדי תימן כפי שלא התאפשר עד כה.

ארכיון המדינה ערוך למתן שירות בעניין חומרים אלו, ומספק הדרכה לחיפוש מיטבי בתיקים באמצעות דף הבית של האתר 
שהוקם.
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שלב ג' - תהליך החשיפה
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 www.archives.gov.il/yco  :הנגשת החומר לציבור ותיעוד כללי באתר האינטרנט
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2. חיפוש שם הנעדר
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3. חיפושים שמורים
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4. התוצאות הכוללות את יישיות הידע (בצד מופיעים כל התגיות הרלוונטיות לנעדר)
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5. תיק החקירה כפי שמופיע באתר, הכולל את מאפייני התיק והמידע שתוייג אודותיו
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פרשת  בעניין  הממלכתית  החקירה  ועדת  חומרי  חשיפת  בנושא   13.11.16 מיום   2040 מס'  ממשלה  להחלטת  בהתאם 
היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948, ייתן ארכיון המדינה מענה לפונים בהתאם להחלטה זו.

ארכיון המדינה נערך ליישום החלטת הממשלה באופנים הבאים:

1. הנגשת כל המסמכים שאושרו לפרסום במסגרת החלטת הממשלה והצגתם בדרך נוחה באתר ארכיון המדינה.

2. מתן מענה מהיר לפונים בנושא מסמכים שפורסמו לעיון הציבור הרחב באופן חלקי מטעמי הגנת הפרטיות, אולם אושרו 
לעיון מלא בפני קרובי משפחה או מי מטעמם. צוות מתוגבר של עובדי ארכיון המדינה נערך לתת מענה מקצועי ומהיר 

לכל פנייה בכל הקשור לתיקים אלו.

בכל שאלה אודות השירות לקרובי המשפחה ניתן לפנות ישירות לארכיון המדינה באמצעות מילוי טופס פנייה  "בקשה לעיון 
בתיק נעדר" ולשולחו אלינו בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

 ronk@archives.gov.il :על המבקש לשלוח את טופס הפנייה למר רון קנטור  טלפון 02-5680-679  דוא"ל

תשובות תינתנה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת הפנייה.

שירותי ייעוץ טלפוני בכל עניין אחר: יינתנו בטלפון 02-5680-672, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00.

קבלת קהל: ארכיון המדינה אולם הקריאה בניין RAD רחוב א.ש.הרטום 14 ירושלים קומה 1

שעות קבלת קהל בארכיון המדינה ימים א', ב', ד', ה'  בין השעות 10:00-15:00. מומלץ לתאם הגעה מראש.

אנו נעשה את מירב המאמצים לטפל בפנייתכם בהקדם האפשרי ולשביעות רצונכם.

מידע לפונים-שירות לציבור 
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טופס בקשה לעיון בתיק נעדר
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"לילה אחד נפטרו לי שישה ילדים... [ה]רוב היו מתימן.
את הלילה הזה לא אשכח..." 

בינואר 1949 נפתחה בבית החולים רמב"ם מחלקת ילדים בהנהלתו של ד"ר יוסף בר-חי. הרופאה הראשונה בצוות היתה ד"ר אמסטר. היא 
עבדה שם עד 1953. ב-10 באוקטובר 1996 היא העידה בפני ועדת כהן-קדמי (ראו תיק  הפרוטוקול , עמ' 146-68). לדבריה, מצב הילדים 

שהגיעו למחלקה היה רע מאוד: "היו קוראים לי 
לחדר המיון והיו 10-8-6-5 באו בבת אחת. חולים 
כך  "אחר   .(74 (עמ'  מאוד"  קשה  במצב  מאוד. 
שיתוק  של  מגפה  תקופה.  באותה  מגפה  הייתה 

ילדים" (עמ' 77).

"אני הלכתי לחדר מיון, והסתכלתי על הילדים... 
התחלנו  שתכף  קשה  כך  כל  במצב  היו  [הם] 
מיני  וכל  וטרנספוזיות  אינפוזיות  להם  לתת 

טיפולים... המחלה הכי נפוצה היו השלשולים, זיהומים דיזנטריה, וסלמונלה, כל מיני זיהומים, פרה-טיפוס. וילדים היו מיובשים, ורזים מאוד... 
הטיפול היה לתת עירויי נוזלים" (עמ' 79).

כשנשאלה האם הטיפול הצליח ענתה ד"ר אמסטר: "לא. ... הם לא הבריאו... לילה אחד נפטרו לי שישה ילדים... [ה]רוב היו מתימן. את הלילה 
הזה לא אשכח" (עמ' 80).

מאמרים מאת עובדי ארכיון המדינה
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מה עלה בגורל הילדים שהחלימו?
נקודה נוספת שציינה ד"ר אמסטר היא שלא תמיד ידעו כראוי את שמות הילדים: "שמות הייתה 
השם  ומה  משפחה  השם  מה  בכלל  ידענו  לא  שמות.  המון  היו  [תימני]  ילד  לכל  גדולה...  בעיה 

הפרטי".

"את  החולים:  לבית  להגיע  מיעטו  ההורים  להיום)  (בניגוד  תקופה  באותה  כי  הוחרפה  זו  בעיה 
ההורים בכלל לא ראינו" (עמ' 78). ילדים שנרפאו נשלחו לבתי הבראה (למשל אמנה בחיפה) – 

אך היא לא ידעה מה אירע לילדים לאחר מכן.

האחות יהודית שטרן מאכילה תינוק בבית
החולים רמב"ם, פברואר 1949, לע"מ
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הרב עוזי משולם - העדות שלא נמסרה
במשך  מיוחדים.  יחסים  התקיימו  כהן-קדמי  ועדת  לבין  משולם  עוזי  הרב  בין 
המדינה,  של  הראשונות  בשנותיה  שנעלמו  שהילדים,  משולם  הרב  טען  שנים 
תימנים ולא תימנים , נחטפו מהוריהם. מאבקו הגיע לשיא באביב 1994 כאשר 
שהמשטרה  עד  יהוד,  בעיר  במתחם  חמושים  כשהם  התבצרו  וחסידיו  הרב 
בעת  נהרג  הרב,  מחסידי  אחד  אסולין,  שלומי  אותם.  ועצרה  בכוח  פרצה 
הפריצה. חלק מן הנוכחים נשפטו ונשלחו לתקופות מאסר. הרב משולם נידון 

לשמונה שנות מאסר.

חקירה  ועדת  רבין  יצחק  בראשות  הממשלה  הקימה  האירועים  בעקבות 
כהן (שהוחלף  יהודה  בדימוס  העליון  המשפט  בית  שופט  בראשות  ממלכתית 

ב-1999 על ידי שופט בית המשפט העליון יעקב קדמי).

לוועדת  שניתנו  הסמכויות  על  העולות  משפטיות  סמכויות  ניתנו  זו  לוועדה 
הוועדה  יותר.  מוקדם  הפרשה  את  שחקרו  שלגי  ולוועדת  בהלול-מינקובסקי 

הוסמכה לחקור את היעלמות הילדים בשנים 1954-1948.

העדות שלא נמסרה
הרב משולם לא העיד בפני הוועדה, ובתיק  "הרב עוזי משולם... תלונה שבוטלה 
על ידי המבקש", ניתן למצוא על כך הסבר. עיון בתיק (עמ' 16) מעלה שהרב 
משולם היה אמור להעיד ב-30 ביולי 1995. שירות בתי הסוהר המליץ לקב"ט 
בית המשפט העליון להעביר את הדיון לכלא רמלה בגלל הקושי לשמור את 
הסדר הציבורי בבית אגרון בירושלים – המקום בו התקיימו דיוני הוועדה כשהם 

פתוחים לציבור הרחב.

יוסף נתנאל אל עמוס סער, 11.7.1995. ג-9711/1, עמ' 16

עוזי משולם אל יהודה כהן, 4.5.1995. ג-9711/1, עמ' 28
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יצחק אליצור אל עוזי משולם, 21.6.1995. ג-9711/1, עמ' 6

הרב  של  עדותו  לביטול  שגרמה  היא  שב"ס  פניית  לא  אולם 
דרש  בו  מכתב  משולם  הרב  שלח   1995 במאי  ב-4  משולם. 
וכן  בטלוויזיה  חי  בשידור  תשודר  שהיא  עדותו  למתן  כתנאי 
שתינתן לו האפשרות לחקור עדים אחרים בוועדה (עמ' 29-27).

לרב  ביוני  ב-21  כתב  כהן-קדמי  ועדת  מרכז  אליצור  יצחק 
משולם ש"אין הוועדה מסכימה לכל תנאי מהתנאים שהזכרת" 
(עמ' 15). ב-18 ביולי כתב אליצור שהוועדה רואה במכתב נוסף 
ביטול   (28.6.1995) תשנ"ה  בסיוון  ל'  ביום  משולם  הרב  שכתב 

של פנייתו להעיד בפני הוועדה (עמ' 6).

סמכויות  בעניין  משולם  עוזי  הרב  פניית 
הוועדה

מאוחר יותר הגיש הרב משולם עתירה לבג"ץ (בג"ץ 2579/96) 
ודרש להרחיב את השנים אותן תחקור הוועדה מעבר לשנים 1954-1948. ב-24 באוקטובר 1996 (תיק "עתירה דחופה למתן צו על תנאי... ", 

עמ' 7-6) כתבו חברי הוועדה לבית המשפט העליון שהם מתנגדים לשינוי המנדט שלהם. העתירה נדחתה ב-21 בנובמבר 1996 (עמ' 4-2).

בעקבות הכישלון בבג"ץ פנה הרב משולם לוועדה ב-2 בפברואר 1997 וביקש שהוועדה תשנה בכל זאת את עמדתה (תיק התכתבות כללי של 
ועדת כהן-קדמי, עמ' 77-67).

בתיק לא נמצאת תשובה לפנייתו וכן הוועדה לא ביקשה לשנות את המנדט שלה.



20

האם קשור הרב ברגמן מניו יורק
להיעלמותם של ילדים בישראל?

לארה"ב  הועברו   שילדם  סבורים  תימן  ילדי  של  ממוסדת"  "חטיפה  שהיתה  הטוענים  מן  רבים 
ונמסרו לאימוץ למשפחות אשכנזיות. הטענות מסתמכות בעיקר על ידיעה שהופיעה בכתב העת 
"העולם הזה" ב-11 בינואר 1967 שכותרתה "ילדי תימן נמכרו לאמריקה, ילד ב-5,000$".  בכתבה 
המאומצים  שמות  כי  צוין   עוד  דתי;   עסקן  על-ידי  לארה"ב  הועברו  תימני  ממוצא  שילדים  נאמר 

שמורים במערכת ויימסרו לרשויות לפי דרישה. 

יוסיפוב,  יוסי  הדין  עורך  הוועדה,  חוקר  מאת  לוועדה  מכתב  שמור  כהן-קדמי   ועדת  של  בתיקים 
שקיבל לידיו את הכתבה והצליח לגלות את מקור המידע ופרטים על ההורים המאמצים שהוזכרו 
בה. התברר שמוסר המידע היה הרב שמואל אבידור הכהן, רב שקיבל חינוך דתי-חרדי, אך היה 
גם עיתונאי ואיש תקשורת. הכהן פגש באחד מביקוריו בארה"ב ילדה שנראתה לו תימנייה, בתם 
המאומצת של זוג חרדי. נודע לו שמי שארגן את האימוץ היה הרב ברנרד ברגמן, עסקן דתי מכובד 
מניו יורק המקורב לחוגי "המזרחי" ולשר יצחק רפאל. הרב אבידור הכהן זומן להעיד בפני וועדת 

כהן-קדמי בתאריך 25/4/96 עדות אותה ניתן לקרוא באתר.

ועדת בהלול מינקובסקי, הוועדה הראשונה שחקרה את פרשת ילדי תימן, כבר הכירה  האשמות 
אלו. חברי הוועדה נפגשו עם שלום כהן, מעורכי  "העולם הזה", וקיבלו ממנו את שמו של ברגמן. 
אך  מאומצים   ילדים  של  עקבות  לגלות  כדי  בארה"ב  ישראל  משטרת  נציגי  את  הפעילה  הוועדה 
נגד  ההאשמות  יוסיפוב,  לדברי   .(1996 ביוני-דצמבר  מינקובסקי  של  עדויותיו  (ראו  הצלחה  ללא 

ברגמן נחקרו עוד לפני פרסום הכתבה ב"העולם הזה". גם ברגמן עצמו נחקר בעת ביקור בארץ בשנת 1969 והכחיש כל קשר להעברת ילדי 
תימן או ילדים אחרים לחו"ל.

ברגמן היה בעל רשת בתי אבות בניו יורק. בסוף שנות ה-50 החלו השלטונות שם  לנהל חקירה סמויה  בחשד שהוא מועל בכספי הסיוע 
הממשלתי למוסדות ומזניח את הקשישים המאושפזים בהם. האשמות חמורות נגדו התפרסמו בעיתונות האמריקאית, והוא הורשע בשנת 

"העולם הזה" ב-11 בינואר 1967
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התביעה,  עם  טיעון  לעסקת  שהגיע  לאחר  ובשחיתות.  במרמה  כספים  בקבלת   1976
הוא ריצה שני עונשי מאסר קצרים והחזיר חלק גדול מן הכספים. ברגמן נפטר בשנת 

.1984

תיקי החקירה ב"פרשת ברגמן"
החוקר יוסיפוב  סבר שייתכן שרשויות החקירה האמריקאיות אספו מידע גם על פעילות 
הקשורה לאימוץ ילדים ישראליים. לכן פנתה ועדת כהן-קדמי לשלטונות האמריקאיים 
השופטת  הוועדה  חברת  כך  לשם  נסעו   2001 בקיץ  החקירה.  בחומרי  לעיין  וביקשה 
בדימוס דליה קובל והחוקר יוסיפוב לארה"ב. הם עיינו בחומרים שהתובע הכללי של ניו 

יורק העמיד לרשותם, וכן  בקטעי עיתונות על ברגמן בספרייה הציבורית.

לפי דו"ח ועדת כהן-קדמי (עמ' 143) "חומר החקירה כלל דו"חות מפורטים על עסקיו 
דו"ח  פוליטיים,  קשרים  השתתף,  בהן  פגישות  עסקיו,  מבנה  שותפיו,  ברגמן,  הרב  של 
על תנועותיו, רישומים על הודעות אנונימיות שנמסרו לגביו, עדויות רבות שנגבו על ידי 
"לא  אך  ועוד."   קשור  היה  בהן  חברות  של  כללי  היקף  בפרשה,  ממעורבים  החוקרים 
היעלמם  לפרשת  ברגמן  הרב  את  לקשור  בה  שיש  ראיה  כל  החקירה  בחומרי  נמצאה 

של ילדי תימן".

העתקים  מחומרי החקירה הובאו ארצה ולורפו לשאר מסמכי הוועדה. יש להדגיש שהם  
הועברו לוועדה  לצרכי עיון, וסומנו על-ידי הרשויות בארה"ב כסגורות מפני עיון הציבור.

(ראו  לציבור  כהן-קדמי  ועדת  חומרי  של  הפתיחה  לקראת  שגובש  החשיפה  במתווה 
נספח א'), נקבע כי למרות שעל פניו, לפי סיכום דו"ח הוועדה, אין בחומרים אלו מידע 
שאלת  סביב  שנוצר  האמון  וחוסר  ברגמן  הרב  כנגד  החשדות  לאור  הפרשה,  אודות 
לא  החומרים  כן  פי  על  אף  באינטרנט.  התיק  את  לפרסם  יש  לארה"ב,  ילדים  העברת 
אמריקאים  נחקרים  אודות  רב  פרטי  מידע  בהם  שיש  גילינו  הבדיקה  בעת  נחשפו. 
פרסום  את  יתירו  האמריקאיות  הרשויות  וכאשר  אם  המעילה.  לפרשת  הקשורים 

החומרים, נפרסם.   

הנאשם ברנרד ברגמן בבית המשפט, 1976 .
באדיבות ציורי בית המשפט של אידה ליבי דנגרוב, 

ספריית המשפטים של אוניברסיטת ורג'יניה
(Creative commons)

        עמוד 97 בתיק שהכין החוקר יוספוב
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אב תימני צעיר שהגיע עד בן גוריון
יוסף אברהם עלה לישראל עם אשתו קציה (קציעה) 
בספטמבר  ב-16  שבוע)  בן  (שהיה  וטוב  מזל  וילדיו 
למחנה  ונשלחו  לוד  התעופה  בנמל  נחתו  הם   .1949
וכל  ואושפזו  נבדקו  שם  ליד),  (בית  פרדסיה  העולים 
יוסף  הבריא  שבוע  כעבור  אושפזו.  המשפחה  בני 
בני  בעזרת  וילדיו.  אשתו  את  מצא  לא  אך   – אברהם 
משפחתו הוא הצליח למצוא את בתו מזל – אך אשתו 

ובנו לא נמצאו.

ביקשתי מהשוטרים לדבר
עם בן-גוריון

"הפניתי את בעייתי לאחד השוטרים שנמצאו במחנה 
העולים בפרדסיה והוא אמר לי: 'אף אחד לא יעזור לך 

פה. כולם יצחקו עליך'. השוטר נתן לי פתק ובפתק הייתה כתובת של משרד ראש הממשלה בתל אביב. השוטר המליץ לי לנסוע למשרד ראש 
הממשלה ולספר את בעייתי לפני בן-גוריון".

מר אברהם נסע לתל אביב וביקש להיפגש עם בן-גוריון. למרבה הפליאה הוא הצליח: "ביקשתי מהשוטרים לאפשר לי להיכנס ולדבר עם 
בן-גוריון על הבעיה. לאחר מסע שכנועים הסכימו להכניס אותי למשרד ולדבר עם בן-גוריון. סיפרתי לו את בעייתי והיכן אני גר וביקשתי את 

עזרתו למצוא את אשתי והילד טוב אברהם. בנוכחותי התקשר למספר גורמים וביקש מהם באופן דחוף לבדוק איפה אשתי ובני".

יוסף אברהם חזר לפרדסיה (לאחר שבן-גוריון נתן לו כסף לתחבורה) ולמחרת התייצבו אצלו שני שוטרים ושוטרת עם ג'יפ. הם ערכו אתו 
חיפושים מקיפים בבתי חולים שונים – אך לשווא, בנו ואשתו לא נמצאו.

לסיפור המלא של הפרשה ראו תיק קציעה אשת יוסף אברהם, עמ' 11-8.

ג-9709/8, עמ' 9
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סוף החקירה והמסקנות
יוסף אברהם המשיך לחפש את בני משפחתו ופנה אל הוועדות השונות שחקרו את פרשת ילדי תימן. ועדת קדמי הגיעה למסקנה שבנו טוב 

נפטר ב-29 בספטמבר 1949 לאחר שאושפז כתינוק ללא שם ב-18 לחודש. טוב אברהם מופיע בדוח הוועדה כמספר 109/95.

הוועדה לא חקרה בעניינה של אשתו קציה כי הייתה מבוגרת – "לא רלוונטית" בלשון הוועדה, אך מחומר החקירה שמופיע בתיק עולה שהיא 
נפטרה ב-20 בספטמבר 1949, אלא שהיא זוהתה בשם שגוי ולכן הדבר לא נמסר לבעלה שהיה מאושפז בעצמו באותה עת.

בן גוריון צופה בילדים תימנים לומדים במעברת פרדיה, 
22.11.1950. צלם דוד אלדן, לע"מ
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מתווה החשיפה מהווה את הקווים המנחים לפיהם יחשפו עובדי הארכיון את חומרי ועדת החקירה הממלכתית (להלן – "ועדת 
החקירה") לעיון הציבור ולקראת פרסום החומר. אופן פרסום החומר יהיה בהעלאת המידע לאתר האינטרנט של הארכיון. 

בהתאם להחלטת הממשלה 1584, השר ממליץ כי ככלל יש למצוא את ההנחיות שיאפשרו את חשיפת מירב המידע שניתן. זאת 
בכפוף לחסיונות הקיימים לפי כל דין, וכמפורט להלן:

מידע שאין לגביו קושי עקרוני:
מ-2002  הממשלה  צו  מכח  לציבור  לעיון  פתוחים  היו  עתה  עד  אשר  הועדה  של  הפרוטוקולים   – גלויים  פרוטוקולים   .1
אימוץ.  אודות  מידע  מופיע  כגלויים  סומנו  אשר  מהפרוטוקולים  בחלק  כי  לב  לשים  יש  זאת,  עם  שהם;  כפי  יפורסמו   –
יתכן שעל אף שלא סומנו כך, מדובר בפרוטוקולים שהיו אמורים להיות חסויים. בפרוטוקולים אלו יושחר מידע הנוגע 

לאימוצים, בהתאם לאמור להלן בנוגע למידע אודות אימוץ.

2. קטעי עיתונות ותמלילי קטעי תקשורת וראיונות – מידע שפורסם ברבים – יפורסם כפי שהוא;

3. הקלטות שונות – הקלטות שמע ווידיאו מהדיונים, ביקורים של הועדה בבתי קברות והקלטות שנמסרו מהעיתונות – 
ככלל יפורסמו. הקלטות ממידע שהושחר ניתן להעלות רק באם יימצא פתרון טכנולוגי לייצר "השחרות" בהקלטה;

4. מידע הנוגע לעבודת הועדה – ככל שאין בו מידע על אימוצים או מידע פרטי אחר (ובכלל זה על עובדי הועדה) – יפורסם.

5. תמונות – בחומרי הועדה תמונות שונות – ככל שלא מדובר בתמונות פוגעניות (כגון תמונות של גופות או של חולים) 
–  יפורסמו.

6. דוחות הועדות השונות – יפורסמו.

נספח א' מתווה החשיפה
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מידע שעשויה להיות בו פגיעה בפרטיות
7. מידע אודות אימוץ – יפורסם ללא פרטי זיהוי אודות המאומצים, המאמצים וההורים הביולוגיים. לעניין מאומצים אשר 
למאומצים  הרווחה  משרד  של  יזומה  פניה  תיערך   – עצמו)  והמאומץ  מאמצת  ביולוגית,  (משפחה  מלא  קשר  נמצא 

במטרה להתיר את העיון באישור בימ"ש, וחשיפת המידע לאור האינטרס הציבורי בגילויו.

8. מידע רפואי – חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, קובע חובת שמירת סודיות רפואית על מטפל או על מוסד רפואי. 

8.1. לגבי המידע המצוי בתיקי הנעדרים אותם בדקו הוועדות השונות – 

8.1.1 בהתייחס לנעדרים אשר הוועדות קבעו שנפטרו לפני קרוב ל-70 שנה (ובהינתן שהצוות אינו חולק על ממצאי 
הועדות) -  הפגיעה בפרטיותם, ככל שקיימת, אינה פגיעה של ממש וזאת בשים לב גם לכך שעיקרי הממצאים 

פורסמו בנספחים לדו"ח הועדה  -  ועל כן המידע יפורסם במלואו. 

זהותם  אחר  להתחקות  היה  ניתן  לא  החיים,  בין  שהם  (ככל  כ"עלומים"  הגדירה  שהועדה  לנעדרים  בהתייחס   8.1.2
הנוכחית) – בשים לב לניתוק שם ה"עלום" מזהותו הנוכחית (ככל שישנה), העובדה כי הועדה כבר פרסמה את 
עיקרי הממצאים גם לגבי ה"עלומים" והאינטרס הציבורי בפרסום המידע – ועל כן המידע יפורסם במלואו. יודגש 

כי במקרים בהם המשפחה הביעה עמדתה נגד הגילוי – התיק לא יפורסם.

נוגע  המידע  האם  בקלות  לדעת  ניתן  לא  השונים,  מהארכיונים  שנאספו  הכלליות  וברשימות  בתיקים  זאת  עם   .8.2
לנפטר או לאדם חי. הרצון לאפשר למשפחות שלא הביאו עניינם בפני הועדה, כמו גם הטענות שהועלו כנגד 
עם  להתייעצות  בהמשך  כן  ועל  זה  מידע  לחשיפת  הציבורי  האינטרס  את  המעלות  כאלו  הן  הרפואי,  הממסד 

משרד הבריאות אושר המתווה הבא:

8.2.1. תיקים רפואיים - בתיקים המכילים מידע לגבי אדם אשר לא ידוע אם נפטר או לא – יפורסם שם האדם בלבד 
לאפשר  הרצון  עומד  זו  החלטה  מאחורי  אחר.  רפואי  אשפוזו/בדיקתו/מידע  לנסיבות  בנוגע  פרטים  ללא  אולם 
מניעת  ידי  על  בפרטיות  פגיעה  למנוע  אולם  אחד  מצד  הועדה  במסמכי  משפחתם  קרובי  את  לאתר  לאנשים 

חשיפת מידע רפואי אודות אותם אנשים. 

הרפואית.  הדיאגנוזה  ללא  המידע  יפורסם   – מאושפזים  לרשימות  נוגעת  שההחלטה  ככל   - חולים  רשימות   .8.2.2
פועל יוצא הוא כי ניתן יהיה לדעת כי פלוני אלמוני אושפז במועד מסוים במקום מסוים, ויש בכך פגיעה כלשהי 
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הציבורי  מהאינטרס  נובעת  ההחלטה  הרפואית;  האבחנה  היא  מה  לדעת  יהיה  ניתן  לא  אולם  בפרטיותו. 
להתחקות גם אחר נעדרים אשר עניינם לא נדון בוועדה, ואשר פרטים אודותיהם ניתן אולי למצוא ברשימות 
ובנוסף  מביך/רגיש  מידע  כוללת  ואינה  מאד  קטנה  היא  בפרטיות  שהפגיעה  מכך  נובעת  ההמלצה  כאלו. 

מדובר ברשימות מלפני שנים רבות (60 שנה בקירוב).

8.2.3.  רשימת יולדות - ככל שההחלטה נוגעת לרשימת יולדות – יפורסם המידע למעט אם לצד השם מצוין מידע 
רפואי אחר מלבד עצם הלידה - אזי יש למחוק את המידע ולהשאיר שם בלבד; 

8.2.4.  מידע אודות ניתוחים לאחר המוות – לאור העובדה כי מדובר במידע אודות נפטרים ולאור הקשר בין סוגיית 
הנתיחות לפרשה, המידע יפורסם למעט פירוט הדו"חות ותמונות מהנתיחות.

בחשיפת  חשיבות  יש  בפרשה,  עת  באותה  הרווחה  מוסדות  של  הרבה  מעורבותם  בשל   – רווחה  בענייני  מידע   .9
המידע הכללי היכול להביא להבנת דפוסי הפעולה של רשויות הרווחה באותה עת. עם זאת, בשל רגישות המידע 

הקיים במידע זה - המידע יפורסם ללא השם או מידע מזהה ייחודי.

10. מידע הנוגע לפרשה שיש בו פגיעה קלה בפרטיות  - מידע בעל חשיבות לפרשה שאינו מהנושאים שפורטו לעיל 
ושהפגיעה בפרטיות שתהיה בחשיפתו אינה גדולה (כגון: מידע אודות נפטרים, מידע הנוגע לאנשי ממסד שהיו 
מעורבים בפרשה ועוד) לאור האינטרס הציבורי וחלוף הזמן – ככלל יש להעדיף את גילוי המידע על פני הסתרתו.

פירוט הטיפול בסוגי חומרים שזוהו שעלולים להכיל מידע רגיש, בשים לב להנחיות לעיל:
7. פרוטוקולים בדלתיים סגורות – זוהו כ-10 פרוטוקולים של דיונים שנערכו בדלתיים סגורות (2 מסיבות ביטחוניות 
בהתאם  יפורסמו  ביטחוניות  סיבות  בשל  שנחסו  הפרוטוקולים  שני  האימוץ).  חוק  של  מטעמים  והיתר  לכאורה 
להוראות ספציפיות שניתנו לגביהם. לעניין הפרוטוקולים הנוגעים לאימוץ – יושחר כל המידע המזהה כפי שנקבע 
לעיל. בעבר צוין כי ישנם 27 פרוטוקולים חסויים. יתכן כי חלקם סומנו כגלויים על אף שמכילים מידע אודות אימוץ 

– לגביהם יש לפעול כאמור בסעיף 1 לעיל.  

8. תיקים אישיים – תיקים שנפתחו עבור כל נעדר בשלוש הועדות (ישנן כפי הנראה כפילויות). 

הם  כי  החליטה  שהועדה  או  שנפטרו  קבעה  שהועדה  לאנשים  נוגע  שהמידע  בהינתן  אלו  תיקים  לעניין    .8.1.1
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עלומים (והאינטרס הציבורי לגביהם רב) ולאור העובדה שהמידע (בתמצית) פורסם בדו"ח אחת הועדות – 
יש לפרסם את המידע גם אם יש בו מידע אישי. 

בעתיד  שתבקש  משפחה  כן,  כמו  יפורסם.  לא  התיק  התיק,  לחשיפת  התנגדות  הביעה  שהמשפחה  ככל   .8.1.2
מהגנז להוריד את המידע מהאתר – בקשתה תתקבל. 

8.1.3. תיקים של מאומצים שפנו לועדה – יפורסמו ללא פרטים מזהים. 

8.1.4. תיקים בעניין פניות משפחות לועדה אשר הועדה החליטה לא לבדוק את עניינם מטעמים של חוסר סמכות 
– יש לפרסם את המידע בתיקים ובכלל זה את שמות הפונים לנוכח הביקורת הציבורית על הועדה ועל מנת 

לתת למשפחות אפשרות לדעת אם עניינן נבדק בעבר.

9. תיקי זימון עד - תיקים טכניים שהוכנו לועדה לקראת העדויות – יש להסיר מידע אישי (כתובת ות.ז של העד ככל 
שאיננו יודעים אם נפטר) ורגיש (במעט תיקים שיש מידע כאמור). במקום בו התיק נוגע לאדם שעדותו בפני הועדה 

היתה בדלתיים סגורות ושמו לא נחשף גם כעת (מטעמים של אימוץ), יש למחוק את שמו גם מתיקים אלו. 

10. תעודות פטירה ומידע אודות קבורה – בהינתן שהמידע נוגע לנפטרים ולאור החשיבות הציבורית בחשיפת כלל 
המידע שנאסף בנושא זה לאותן משפחות שלא העידו בפני הועדה – המידע יפורסם.

11. רשימות נעדרים – רשימות שהגיעו לידי הועדה הכוללת את פרטי הנעדרים לגביהם הלינו בני המשפחות. לאור 
האינטרס הציבורי והפגיעה המינימלית בפרטיות - המידע יפורסם.

12. רשימות עולים – רשימות של עולים בחלוקה למחנות השונים – לאור האינטרס הציבורי בחשיפת המידע שיאפשר 
איתור של מיקום המשפחות ולאור הפגיעה המינימלית בפרטיות – המידע יפורסם.

לשירותים  הפניה  אודות  מידע  למעט   – העולים  על  האישי  המידע  את  המשקפות  תעודות   – עולה  תעודות   .13
סוציאליים, לנוכח הפגיעה המינימלית בפרטיות אל מול האינטרס הציבורי בחשיפת מידע זה – המידע יפורסם.

14. רשימות הועדה – רשימות הועדה (כגון רשימות לזימוני העדים), לכאורה אינן מעלות קושי מעצם טיבן. עם זאת, 
מכיוון שהן מהוות מפתחות לאיתור מידע מזוהה על אנשים שהוחלט שלא לחשוף מידע אודותם כגון מטעמים 
של אימוץ, יש לוודא כי השמות הרלוונטיים לא יפורסמו באופן שיאפשר הצלבה בינן לבין הפרוטוקולים על בסיס 

תאריך – ובכך יביאו לחשיפת האדם.
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15. מידע אודות מרשם האוכלוסין – יש לבחון את התיקים האמורים ולהכריע לגביהם בהמשך.

16. תיק ברגמן -  תיק החקירה מארה"ב בעניין ההונאות של הרב ברגמן (נפטר) בארה"ב. על פניו, לפי סיכום דו"ח 
הועדה, אין בחומרים אלו מידע אודות הפרשה. אולם, לאור החשדות כנגד הרב ברגמן וחוסר האמון שנוצר סביב 
אלו,  חומרים  של  ראשונית  מבדיקה  באינטרנט.  התיק  את  לפרסם  יש  כי  הוכרע  לארה"ב,  ילדים  העברת  שאלת 
עולה כי קיים בו מידע פרטי רב אודות נחקרים בפרשה בארה"ב, אשר חשיפתו עלולה לפגוע בהם. אשר על כן, 

נבדקת האפשרות לקבל את אישור הרשויות הרלוונטיות בארה"ב לפרסום החומר.

המחקרים  אך  האמורים,  החומרים  של  רשימה  רק  תפורסם  יוצרים,  זכויות  סוגית  בשל   – וספרים  מחקרים   .17
והספרים עצמם לא יעלו לאינטרנט ללא אישור של היוצר. ניתן יהיה לעיין בהם בארכיון המדינה בהתאם לנהלי 

הארכיון.

הנחיות כלליות:

למען הסר ספק יובהר כי קרובים מדרגה ראשונה (בהתאם לקבוע בתקנה 9(ד) לתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני 
המופקד בגנזך), התש"ע-2010), יוכלו לעיין במלוא המידע הנוגע לבני משפחתם על פי ההסדרים הקבועים בגנז המדינה.

בנוסף, ככל שיושחרו פרטי מידע מתוך מסמכים – תופיע לצד המסמך באתר האינטרנט של הארכיון, סיבת ההשחרה.
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בעקבות המתווה קיבלה הממשלה ב- 13.11.16 החלטה מספר 2040 

נושא ההחלטה 
חשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1712 מיום 21.04.2002, אשר התירה פרסומם של הפרוטוקולים של דיוני ועדת החקירה 
הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948 (להלן – "הוועדה" או "ועדת כהן-קדמי") 
שהתקיימו בדלתיים פתוחות, בהמשך לצו ועדות חקירה (היתר עיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת חקירה), התשס"ג-2003 
מיום 24.12.2002 ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1584 מיום 26.06.2016 אשר מינתה את השר צחי הנגבי להיות אחראי 

על בדיקת חומרי ועדת כהן-קדמי שנותרו חסויים ולהמליץ אילו מהם ניתנים לפרסום: 

כפרשת  הידועה  לפרשה  בנוגע  המדינה  בארכיון  המצוי  המידע  שבחשיפת  הציבורי  באינטרס  מכירה  הממשלה   .1
היעלמות ילדי תימן ואחרים,  ובפרסומו - בכפוף להוראות הדין בנוגע להגנה על הפרטיות ולחובות סודיות אחרות.

2. בהתאם לסעיף 26(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968, (להלן – "חוק ועדות חקירה") הממשלה מאמצת את 
המלצות השר הנגבי ומורה להתיר פרסומם של חומרי ועדת כהן-קדמי המפורטים בזאת:

א. הפרוטוקולים החסויים של הוועדה – ובכללם כל חומר מחומרי הוועדה אשר צורף לפרוטוקולים אלו.

ב. חומר ראיות כמשמעו בסעיף 15 לחוק ועדות חקירה. וזאת בהתאם לעקרונות החשיפה המובאים להלן ובכפוף 
לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

3. בהתאם להוראות תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התש"ע-2010 (להלן – "תקנות העיון"), 

משרד ראש הממשלהנספח ב' - החלטת הממשלה



30

הממשלה מודיעה כי לגבי חומרים אחרים מתוך חומרי ועדת כהן-קדמי אשר אינם כלולים בהחלטתה שבסעיף 2 
לעיל, קיבל השר הנגבי, בתור נציג המוסד המפקיד ובהתייעצות עם גנז המדינה, החלטה לחשוף ולפרסם אותם, 

בהתאם לאותם עקרונות חשיפה המובאים להלן.

4. להלן תמצית עקרונות החשיפה שעליהם המליץ השר הנגבי: 

בנושאים  מידע  למעט  המדינה,  ארכיון  של  האינטרנט  באתר  יפורסם  כהן-קדמי  מוועדת  הארכיוני  החומר  כל  א. 
הבאים – 

1. מידע אודות אימוץ – יפורסם ללא פרטים העשויים להביא לזיהוי המאומצים, המאמצים וההורים הביולוגיים, וזאת 
לנוכח הוראות חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק אימוץ ילדים"). מידע אודות מאומצים אשר נמצא 

קשר בין אימוצם לבין הפרשה – יפורסם בכפוף לאישור בית המשפט בהתאם לאמור בחוק אימוץ ילדים.

2. מידע רפואי – לנוכח חובות סודיות הקבועות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, יפורסמו פרטים מזהים הנדרשים 
לצורך איתור קרובי משפחה, אולם ללא פרסום המידע הרפואי בגינם או מידע אחר העשוי להוביל למידע רפואי 

בגינם. 

3. מידע בענייני רווחה – שמות ופרטים שעשויים להביא לזיהוי במסמכים מתחום הרווחה לא יפורסמו לנוכח המידע 
האישי הרגיש המופיע בהם.

יפורסם,  כ"עלומים"–  הגדירה  שהוועדה  נעדרים  של  בתיקם  המצוי  רווחה)  על  ומידע  רפואי  מידע  (לרבות  מידע   .4
למעט אם המשפחה סירבה לפרסום.

נפטרו–  כי  הוועדה  ידי  על  נקבע  או  נפטרו  כי  שידוע  אנשים  אודות  רווחה)  על  ומידע  רפואי  מידע  (לרבות  מידע   .5
יפורסם, למעט פירוט של דו"חות של נתיחות לאחר המוות ותמונות מתוכן, ולמעט אם המשפחה סירבה לפרסום.

6. מידע אחר שיש בו פגיעה בפרטיות – מידע שאין בו עניין ציבורי הנוגע לפרשה, או שהפגיעה בפרטיות שבפרסומו 
עולה על העניין הציבורי שבפרסום – לא יפורסם. 

באתר  במלואם  יפורסמו  לא  אלו  יוצרים,  מזכויות  הנובעות  הגבלות  בשל   – לוועדה  שהוגשו  וספרים  מחקרים   .7
האינטרנט של ארכיון המדינה, כי אם כרשימה בלבד. תינתן אפשרות לעיין בחומר זה בארכיון המדינה.

8. חומרים שנאספו מרשויות חקירה – תיערך היוועצות עם רשויות החקירה טרם פרסום המידע על מנת לוודא שאין 
מניעה מכח דין לפרסום המידע.
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על ידי הגורמים הביטחוניים  אשר גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה – יפורסם בכפוף לאישורים שניתנו  9. מידע 
המוסמכים. 

ב. קרובי משפחה או מי מטעמם יורשו לעיין במסמכים שלא פורסמו לעיון הציבור, למעט חומרים אודות אימוץ 
כמפורט בפסקה 1 לעיל, וזאת בהתאם לאמור בתקנה 9(ד) לתקנות העיון. 

ג. הממשלה מטילה על ארכיון המדינה לפרסם מיד עם קבלת החלטה זו הודעה לציבור בדבר אפשרות של קרובי 
משפחה של מי מהנעדרים אשר עניינם נבדק על ידי ועדת כהן-קדמי, להתנגד לפרסום התיק האישי. 

בהלול- מוועדת  הארכיון  חומרי  של  המפקידים  למשרדים  להמליץ  הנגבי  השר  עמדת  את  מקבלת  הממשלה   .5
עקרונות  את  לאמץ  הפנים),  (משרד  שלגי  ומוועדת  הפנים)  לביטחון  והמשרד  המשפטים  (משרד  מינקובסקי 

החשיפה דלעיל בנוגע לחומרים הארכיוניים של ועדות אלו אשר הופקדו בארכיון המדינה.

 




