
 2017 הרליץיום 

 חומר ארכיוני רגיש והנגשתקטלוג 

 פרשת ילדי תימן כמקרה בוחן-
 

 אמיר קוגן



 קריאות לפתיחת הארכיון

 המדינה בגנזכי כי היטב יודעת הוועדה"
  והנפשעים הנוראים הסודות ונעולים שמורים

 למי ,אלו אומללים ילדים של גורלם על
  ביד נמצא המפתח .נמכרו ולאן שחילקו
  את הוועדה מבקשת ומדוע ,והממסד השלטון

 חוקתיים כלים בידו יש האם ?הציבור עזרת
 "?המדינה לגנזכי לפרוץ

 1999אוקטובר , עיתון המודיע

 (קדמי-מתוך חומרי ועדת כהן)

 



  מדינת של במצחה קלון אות היא זו פרשה"
  פשע כאן נעשה - ספק של צל אין .ישראל

  של הארוכה ידו הדעות לכל .הממסד ידי על
  ממשיכה פשעיו את להסתיר שרוצה הממסד

 "..וחתומות סתומות לתוצאות ולהגיע לטייח
 

 2001מרץ , בישיבת הכנסת( ס"ש)גמליאל כ אריה "ח
 (קדמי-מתוך חומרי ועדת כהן)



 ם"דיווח מתוך חשבון הפייסבוק של עמותת עמר
 

 2016ביוני  28

  סריקה מסיבית או
 ?השמדה מסיבית

 חשוד ביותר!!! 

 הטיוח עבודות
 נמשכות במרץ

יחידת  = ארכיון המדינה
צריך  . י"ההסתרה של מפא

לעלות לירושלים  , לפעול מהר
ולהיכנס בכוח להיכן שנמצאים  

 המסמכים

  הם מתארגנים
לגריסה מסיבית  

 של כל החומר

 

ארכיון המדינה-  
שמכם ויאבד   ימח

 זכרכם

  הם ממתינים
 ..'גבוה'להוראות מ

עסוקים בהעלמת מסמכים 



 .."גישה לאלתר לכל שביב מידע"

 2016ביולי  3



 תגובות ראשונות לאחר הפרסום



היתר פרסום החומר  
 בחתימת ראש הממשלה

 
 2016בדצמבר  21



  ,הרפואי הגולמיעיון בתיק 

שהכנת ההעתק נעשתה ברשלנות  מלמד 
  מכיל חלק ממסמך אחר והמסמך

  ?המקוריהאם זהו אכן המסמך 

הצורך בשימוש זהיר 
 במקורות ארכיוניים   

 דוגמא מתיק נעדר -     



 גב כרטיס החולה  
 מספק מידע נוסף

 

משפחות הנעדרים לעשות שימוש  המלצה לבני •
  –שנחשף מקיף ועצמאי בחומר המגוון 

 תיקי חקירה וחומר גולמי       



 זיהוי קהלי היעד

קדמי פרשה את המשימה שהוטלה  -ועדת כהן
 :שני מישוריםבעליה 

 

סקירת עליית יהודי תימן -המישור הציבורי ,
בירור לגבי היקף תופעת ההיעלמות ובדיקת 

 .הטענות אודות חטיפה ממסדית

חקירה בדבר כל נעדר   -המישור הפרטני
ומתן מענה מפורט לכל המשפחות שפנו  

 .לוועדה
             



 ממשק חיפוש מבוסס גוגל

 הקמת נתיבי חיפוש במאגר 



 
כל מידע שזוהה  

כמתאים לנעדר מתויג  
 ומקושר ישירות אליו

 
 
 
 
 לוח גישה מהיר לבני המשפחות   

  לאחזור מידעאינדקס  -קטלוג



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באתר  שילוב המידע 
  המידע הממשלתייםמאגרי 

מתוך מדיניות של שקיפות  
 ושיתוף הציבור

data.gov.il 

 ממשל זמין
 



 מאגר שמות הנעדרים  

 כניסות משתמשים 1050



 פעולות מרכזיות   2
זיהוי  . 1

הנעדר 
 ושיוכו

גוריון בן  
 רופי'גחיים 

  בהלול
 מינקובסקי

גרופי גוריון 
בן חיים  

 ולבנה

 שלגי

פרוטוקול  
 ישיבת ועדת

 –קדמי -כהן 
 1995אוגוסט 

גוריון בן  
-חיים ומזל

 רפי'גבדרה 

 קדמי-כהן
 

 אופן הרישום שם הוועדה

 שמות ההורים ושם המשפחה  , שם פרטי קדמי-כהן ועדת

 הילד ושמות ההוריםשם  ,משפחהשם  שלגי ועדת

 שם האב ושם משפחה, שם הילד מינקובסקי-בהלול ועדת

 : שמות הילדים נקבעו בוועדות לפי הסדר הבא

 



  בהלול
 מינקובסקי

 קדמי שלגי –קדמי  שלגי

 סימול תיק
 

 20/2000 546-ל 164/נ

צבי בן יחיא   שם הנעדר
 משה

צבי בן יחיא   דהרי צבי בן יחיא ונעמי
 ונעמי דהרי

 גיל הנעדר
 

 חמישה חודשים חמישה חודשים חודש וחצי

בית החולים  היעלמות  מקום
 באר יעקב

בית תינוקות עין  
 'שמר ב

ח באר "יצא לבי
 יעקב

 תעודת עולה
 

58035 58035 

 תעודת זהות
 

196122 4196122 4196122 

  כתובת
 המשפחה

 ' שיכון ה
 ראש העין

 ' שיכון ה
 ראש העין

 ' שיכון ה
 ראש העין

ניסיון  . 2
הצלבה 
בין תיקי 
 הנעדרים

 נפטר גורל הנעדר
 לא אותר קבר

 אין ממצאים
 על גורלו

אין ממצאים על 
 גורלו



בית חולים איתנים הוא בית 
,  חולים פסיכיאטרי לנפגעי נפש

הממוקם בהר איתנים ליד 
 .ירושלים

נוסד המקום בשם   1942בשנת 
כבית ספר  ( دير عمر" )דיר עמר"

חקלאי וחווה חקלאית ליתומים 
ערבים מהמאורעות במרד  

 .  הערבי הגדול
הוקם כבית חולים   1950בשנת 

עם , לטיפול בחולי שחפת
, ולילדיםלמבוגרים מחלקות 

 . 1952-ונחנך ב
הפך לבית  50-בסוף שנות ה

הוא נמצא  . חולים פסיכיאטרי
כיום בבעלות משרד הבריאות  

ומסונף למרכז רפואי הדסה  
בשנת  . באוניברסיטה העברית

אוגד איתנים עם בית  2005
למרכז אחד  , החולים כפר שאול

בשם מרכז לבריאות הנפש  
 .ירושלים

 

 :אתגרים ברישום החומר
 ?המרכז לבריאות הנפש או בית החולים לטיפול בשחפת



 עץ הידע בפרויקט

פרשת ילדי 
 תימן ואחרים

 תיקים 3530 –ישות על 

 מקומות

 אזכורים 450

 ארגונים

 ישויות 307

מחנות  
 עולים

 גופי שלטון בתי עלמין בתי חולים

 אירועים

 ישויות 5

 נושאים
 ישויות 93

 אישים

 ישויות 1100

אישים בעלי  
 זיקה

 ישויות 42

 נעדרים

 ישויות 1058

ועדות 
 החקירה

 ישויות 3



 עוזי משולם•
 לויטןדב •
 יששכר דב ברנרד ברגמן•
 מינקובסקיראובן •
 ר אברהם שטרנברג"ד•

 אישים

 העלמין צפתבית •
 מכון פתולוגי הדסה ירושלים•
 מגן דוד אדום•

 מחלקה לטיפול בעולים נחשלים – ן"מלב•

 גופים

 1994אירועי יהוד •
 1952 - 1950"  קורת גג"מבצע •
 1950-1949" על כנפי נשרים"מבצע •

 אירועים

 עלייה ממצרים•
 שיבוש שמות עולים•
 צווי גיוס לילדי עולים שנעלמו•
 אימוץ ילדים•
 ל"טענות בדבר העברת ילדי עולים לחו•
 מחלת השחפת•

 נושאים  

 תלפיות  -מחנה מעבר, פתח תקווה-בית העלמין סגולה, ארצות הברית, גינוסר, נהלל•

 מקומות





 תהליכי העבודה בפרויקט  

סריקה 
איתור   דיגיטלית

 ההפקדות  

 פרסום החומר

הגדרת  
 המשימה

מתן שירות 
 לציבור

 תיוג 
 וחשיפה

יצירת סל  
 תיקים חדש 

עדכון התיקים  
 בהווה



 מאגר ילדי תימן מוסיף להתעדכן
 סימול תיק שם התיק  

 משרד הבריאות תחנות להגיינה רוחנית –ביקורת משרדי ממשלה  1
  

 12809/18-גל

 (שר הסעד)ר יוסף בורג "הרצאות בעניני סעד מפי ד –לשכת השר  2
  

 6207/17-ג

 ויצו תל אביב כרך א –משרד ראשי  3
  

 4253/10-ג

 הארגון למען המשפחה 4
  

 8005/1-ג

 הסוציאלייםתיאום עבודת השירותים  5
  

 6373/1-ג

 תיק אימוץ ילדים –הלשכה למען העולה  6
  

 2146/6-גל

 חיפה" מולדה"חולים ליולדות -טיפול בתינוקות בבית –טיפול באם ובילד  7
  

 182/2-ג

 מוסד ילדים אמנה 8
  

 5162/17-מ

 ר בתר חיפה"חולים ד-בית –משרד ראשי  9
  

 4258/27-ג

 חוק אימוץ ילדים 10
  

 18932/13-גל

 עין שמר –צבי יצחק -בן 11
  

 19/70-נ

 מרכז התאחדות התימנים בישראל 12
  

 5591/47-ג

 טיפול בפגים, טיפול בתינוקות –טיפול באם ובילד  13
  

 182/19-ג

 משרד הסעד משרד מחוזי חיפה והצפון –ביקורת משרדי ממשלה  14
  

 12810/13-גל

 נחליאל –אגף הילד והנוער  –המחלקה לעבודה סוציאלית  15
  

 2148/6-גל

 פר למאמרים בנוגע לעבודה סוציאלית 16
  

 2150/8-גל

17 
  

 5385/24-ג ציר הכנסת, גלוסקא זכריה

18 
  

 12816/19-גל איגודים מרכז התאחדות התימנים בישראל תל אביב -משרד הסעד –ביקורת משרדי ממשלה 

 אומנה בחיפה 19
  

 12162/454-טס



 עדכונים גם ברמת התיק



 נקודות לשיפור

 

 סריקה בטכנולוגיה המאפשרת זיהוי תווים

 

 רישום מוגבל בלוחות הזמנים בפרויקט

 

 בשפה זרההחומר  הנגשת

 



 : שני הקשרים –דף אחד 
 . דף המכיל מידע בנושא התיק -משמאל

דיווח בנוגע לבחירת דובר  , בצדו השני -מימין
 לפרלמנט הגרמני

 עוד על הסריקה הדיגיטלית ('50-שנות ה)תיק השירות הרפואי לעולה 



 :*חיפושים מובילים
 

 אימוץ ילדים
 מסמכי פטירה

 איסור על ביקור הורים
 

 צפיות בתיקי המאגר 79000
 הדרכה שהפיק הארכיוןצפיות בסרטון  5400* 



 חלוקה למדינות –מפת ההתעניינות העולמית 

 (89%)ישראל . 1
 (5.5%)ארצות הברית . 2
 בריטניה  . 3
 גרמניה  . 4
 קנדה. 5
 הולנד. 6
 צרפת . 7
 אוסטרליה. 8
. 
. 

 תימן  . 147



 חלוקה לערים –מפת ההתעניינות העולמית 

 תל אביב יפו. 1

 ירושלים. 2

 פתח תקווה. 3

 חיפה. 4

 חולון. 5

 נתניה. 6

 ניו יורק. 7

 ראשון לציון. 8
. 

 לונדון. 19
. 

 לס'לוס אנג. 24
. 

 ברלין  . 35
 ורשה  . 36
 אילת  . 37



 סיקור חובק עולם

 ארצות הברית/  בלומברג



 בריטניה/ דיילי מייל 



 הודו/ אקספרס  אינדיאן



 רוסיה/ ספוטניק ניוז 



 קטר/ זירה 'רשת אל ג



 ניו יורק טיימס

 "להאיר פרק כואב בהיסטוריה של המדינה הצעירה"



   -ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע"יו
 2016דצמבר , דודו אמיתי

 

 כמוסדות ,הארכיונים לגבי בדימוי האוחזים רבים יש"
 שאין מאמין אני .העבר שימור - קיומם סיבת שכל

  ..מזו גדולה שגיאה

  להפרות בעיקרם שנועדו מוסדות הם ארכיונים
 ששליחותם .העתיד את ולהתסיס ההווה את

  העבר חומרי את להעמיד היא והמקצועית האתית
  ,ודור דור כל של מחודשת וראיה לקריאה שברשותם

  המכילים חתרניים גופים הם במהותם ולכן
 "'פעיל חומר'

 

 

 

 



 זרקור על השתלבות הארכיון בשיח החברתי תרבותי

90% 

5% 

 סקר ערוץ הכנסת

 תומכים בהסרת החיסיון

 לשכת העיתונות הממשלתית: צילום

 2016יוני 

 
מאמינים  60%

שהממסד הפוליטי  
הנוכחי פועל להסתרת  

 נסיבות הפרשה
 

סבורים שהסיבה   56%
 -המרכזית לחיסיון 

 מניעת סערה חברתית 



 תודה 


