
 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel   (ACRI)|  جمعية حقوق المواطن في اسرائيل   | האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(  

  Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 75| تل ابيب  ٧٥شارع نحالت بينيامين  |  6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
  Fax:  |www.acri.org.il, mail@acri.org.il 5608165-03: فاكس פקס |   :Phone 5608185-03: هاتفטלפון 

 2021באוקטובר  28

 לכבוד 

 מר גדעון סער  מר אביגדור ליברמן  מר ניצן הורוביץ  מר נפתלי בנט 

 שר המשפטים  שר האוצר  שר הבריאות  ראש הממשלה 

 דחוף!

 שלום רב, 

בעניין   22.2.2021מיום  821החלטת הממשלה  דחיית המועד האחרון להגשת בקשות לפי הנדון: 

 "הסדר כספי למשפחות עולי תימן, המזרח והבלקן אשר עניין ילדיהן נדון במסגרת ועדות"

יוסף   עיינצ'י,  צורי,  פונים אליכם בשם המשפחות  וכן בשם עמותת עמר"םו אנו  , עמותת  בשארי, 

בדרישה   זאת,  בישראל.  לזכויות האזרח  והאגודה  המידע  לחופש  התנועה  לזכויות אדם,  רופאים 

(, עד לאחר  30.11.2021לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות לפי החלטת הממשלה שבנדון )

  ,ילדי תימןהיעלמותם של  אנשי הבריאות בפרשת    פרסומו של דוח משרד הבריאות בדבר מעורבות

 נעמוד להלן על הדברים בפירוט:  ן. בלקהו  מזרחה

להחלטה נקבע, כי בני משפחות    1התקבלה החלטת הממשלה שבנדון. בסעיף    22.2.2021ביום   .1

, או בפני  1968מינקובסקי שהגישה מסקנותיה בשנת  -אשר עניין ילדיהן נדון בפני ועדת בהלול

בשנת   מסקנותיה  שהגישה  שלגי  שה1995ועדת  קדמי  ועדת  בפני  או  בשנת  ,  מסקנותיה  גישה 

, ומסקנות הוועדה האחרונה בעניינו של אותו ילד היתה שהילד נפטר או שלא נמצא ממצא  2001

לבין    1.6.2021שיוכל להעיד על גורלו, רשאים להגיש בקשה לקבלת סכום כספי בתקופה שבין  

30.11.2021  . 

נה היתה שהילד  להחלטת הממשלה נקבע עוד, שבמקרה שבו מסקנת הוועדה האחרו   3בסעיף   .2

ישולמו    ,או מקום קבורתו לא אותר או אותר באיחור ניכר   ,נפטר, ולא נמסר למשפחה מידע

אלף ₪. במקרה שבו מסקנת הוועדה האחרונה היתה שלא ידוע מה    150למשפחה סך כולל של  

 אלף ₪.  200עלה בגורל הילד ישולמו למשפחה סך כולל של 

. מסקנות אלה  ותמסקנות הוועדעל  , כאמור,  החלטת הממשלה בדבר הסדר כספי מתבססת .3

  2040יסודן במידע שפורסם ברובו לציבור באתר אינטרנט ייעודי, בעקבות החלטת הממשלה  

של    13.11.2016מיום   היעלמותם  בעניין  הממלכתית  החקירה  ועדת  חומרי  "חשיפת  שעניינה 

". מתווה החשיפה שנקבע כולל חומרים ארכיוניים  1954-1948ילדים מבין עולי תימן בשנים  

לשלוש הוועדות. קרובי משפחה הורשו לעיין במסמכים שלא פורסמו לציבור, להוציא  הנוגעים 

 חומרים הנוגעים לאימוץ. 

להחלטת הממשלה, מותנה במסירת התחייבות בכתב על    6משום כך, התשלום, על פי סעיף   .4

ויתור וסילוק מכל תביעה כספית בעניין זה. בכתב קבלה, ויתור וסילוק מטעם משרד האוצר,  
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לא ש כי  לחתום  תשלום  לקבל  המבקש  משפחה  בן  כל  על  הממשלה,  החלטת  בעקבות  נוסח 

 תהיינה לו עוד כל תביעות, דרישות או טענות כספיות מכל סוג שהוא בנוגע לעניין. 

אם כן, החלטת הממשלה מבקשת להביא לסיומן את התביעות בנוגע לפרשה זו, והיא מבוססת   .5

קנות הוועדה האחרונה שדנה בכל מקרה. מסקנות אלה  ולמעשה, על מס  –  מסקנות הוועדותעל  

מבוססות על המידע שעמד בפני הוועדות, ושהוא ברובו הגדול פומבי. נתונים אלה הם שאמורים  

 לעמוד בפני המשפחות ששוקלות האם להצטרף להסדר.  

ואולם, שלוש הוועדות הנזכרות בהחלטה אינן היחידות שבחנו את המידע והסיקו מסקנות.   .6

  באמצעות מיגור   שוויוניות בבריאות  מקדמיםפורסם דוח משרד הבריאות "  2018דש מאי  בחו

הדוח  במערכת  גזענות  של  ".  המלצותיה  את  גזענות,  המתכללת  ועדהוה מרכז    אפליה   בנושא 

. בראש הוועדה עמד פרופ' איתמר גרוטו, אז המשנה למנכ"ל משרד  הבריאות  במערכת  והדרה

מינהל תכנון  במנהלת תחום צמצום פערים  "ר שלומית אבני, אז  הבריאות, ואת עבודתה ריכזה ד

מנהלת האגף לתכנון מדיניות והממונה על מניעת  )וכיום,    אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות

במשרד הבריאות(. בין היתר בחנה הוועדה פרשות עבר, ובהן פרשת ילדי תימן, המזרח    גזענות

יק ביחס למעורבותה של מערכת הבריאות ושל  והבלקן. הוועדה עמדה על הצורך בבירור מעמ

אנשי בריאות בפרשות עבר, במטרה לחשוף את תפקידו של הממסד הרפואי ומערכת הבריאות  

בנוגע  בהמשך לכך  בפרשות אלה. מסקנות אלה הובילו   ובהם  לפרשות עבר,  בנוגע  למחקרים 

לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. הצוות אף עמד בקשר עם עמותות העוסקות בפרשה לצורך  

 קבלת עדויות שמצויות בידיהן.  

ציינה, כי בנוגע לפרשת ילדי תימן "הסתיים    2021בדוח מעקב שפרסמה הוועדה בחודש פברואר   .7

מעורבו בנושא  המשרד  שערך  למנכ"ל  המחקר  תוגש  הדוח  טיוטת  בפרשה.  הבריאות  אנשי  ת 

הגישו פרופ' גרוטו וד"ר    2021משרד הבריאות". לפי פרסומים בתקשורת, בראשית חודש אפריל  

  , אנשי הבריאות בפרשת ילדי תימן  בדבר מעורבותדוח  אבני למנכ"ל המשרד דאז, פרופ' חזי לוי,  

הדוח כולל מסקנות ולפיהן בעקבות תפיסות   . עוד לפי הפרסומים,( הדוח)להלן:    ןבלק המזרח וה

גזעניות, צוותי רפואה ניתקו בין הורים לבין ילדיהם, ואף מסרו ילדים לאימוץ שלא במסגרת 

סמכותם החוקית. בנוסף, צוותי רפואה הודיעו למשפחות על מות ילדם, כביכול, ללא שהראו  

 . סיבות מותו ומקום קבורתולהם את גופתו, ובלי שנתנו להם הסבר מניח את הדעת באשר לנ

, בראשות המשנה  הבריאות  במערכת  והדרה  אפליה  בנושא גזענות,  המתכללת  ועדהו הכלומר,   .8

למנכ"ל משרד הבריאות ובריכוז הממונה על מניעת גזענות במשרד, חקרה את המידע והסיקה  

ורסם  מאלה של הוועדות הנזכרות בהחלטת הממשלה. אף על פי כן, הדוח לא פ מסקנות שונות

 עד כה. 

ועמותת רופאים לזכויות אדם שבו ופנו לשר הבריאות ולמנכ"ל משרדו בימים    עמותת עמר"ם  .9

פרופ' לוי, מנכ"ל המשרד   .בדרישה לפרסום הדוח. לא היה בכך להועיל  4.7.2021-ו  20.6.2021

השיב   ביום    1.7.2021ביום  דאז  הסתיימה.  טרם  הפנימית  העבודה  שתי    26.8.2021כי  פנו 

לחופש   התנועה  בשיתוף  הבריאות  העמותות  במשרד  המידע  חופש  חוק  על  לממונה  המידע 

פנו עמותת    11.10.2021בבקשה לקבל את הדוח ואת הנלווים לו. גם בקשה זו טרם נענתה. ביום  
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עמר"ם ועמותת רופאים לזכויות אדם לראש הממשלה בבקשה להתערבותו לפרסום הדוח. גם  

 פנייה זו לא נענתה.  

לרשת ב', שם השיב במענה לשאלה האם    21.6.2021ח ביום  פרופ' גרוטו התראיין על אודות הדו  .10

יש סיבה לאי פרסום הדוח: "לא מבחינת משרד הבריאות, גורמים אחרים שנמצאים בממשלה  

התראיין    18.8.2021גם מעורבים בזה... יש פה את עניין הפיצוי לא פיצוי דברים כאלה." ביום  

ה שצריך להתייעץ עם משרד המשפטים  : "התקבלה החלט זו  גם בגלי צה"ל, שם השיב לשאלה

לענייני הפיצויים, שיכולות להטריד את   יש פה שאלות שהן משפטיות, שאלות שקשורות  כי 

 הדברים מדברים בעד עצמם.   המדינה."

צדדי   .11 החד  וההסדר  הממשלה  החלטת  כי  סבורים,  זו  לפנייה  שהצטרפו  הארגונים  כי  נדגיש, 

יות, ואין בהם לאחות את הפצע ולהוביל לפיוס.  שביסודה אינם משקפים הכרה ונטילת אחר

מחודש    הבריאות  במערכת   והדרה  אפליה  בנושא גזענות,  המתכללת  ועדה ו הכפי שהדגיש דוח  

החלטות בעניין צריכות להתקבל בדיאלוג, מתוך מעורבות הנפגעים ושיתופם בעיצוב    , 2018מאי  

 מודל ההתמודדות, ולא כ"הנחתה".  

כפי שהחליטה, הרי שלמשפחות שבשמן אנו פונים, ולמשפחות    ואולם, משהחליטה הממשלה .12

שעון החול של החלטת הממשלה הולך  .  אחרות, זכות לשקול האם הן מבקשות להצטרף להסדר

זכותן  , ואוזל וסילוק,  ויתור  כתב  על  המשפחות תחתומנה  התשתית  לקבל את    ובטרם  מלוא 

 . מסקנותפחות מכך עובדות, מחקרים ולא  –המצויה בידי הממשלה  רלוונטיתה

לומר   .13 צורך  הציבורי    –אין  המשפט  של  יסוד  מושכלות  בבחינת  הם  בשעה    –הדברים  כי 

לב   ותום  הגינות  בחובת  חבה  היא  וסילוק  ויתור  כתב  על  אזרחיה  את  מחתימה  שהממשלה 

מוגברות. היא חבה בגילוי כלפיהם ואינה רשאית להסתיר מהם מידע רלוונטי המופקד בידיה  

ממילא כנאמנה של הציבור, ודאי מידע שהוא בעל אופי ציבורי מובהק. יש להגן עוד על אינטרס  

של אזרחים, שבטרם הם מקבלים עליהם התחייבות משפטית בשל התקשרות עם  ההסתמכות  

 הממשלה, זו מציגה בפניהם את מלוא המידע הרלוונטי. 

)  ,מכאן דרישתנו דחה עד  יי(  30.11.2021כי המועד האחרון להגשת בקשות לפי החלטת הממשלה 

תשובתכם   על  נודה  הדוח.  של  פרסומו  לשקול    הדחופהלאחר  שנוכל  מנת  צעדינו  על  המשך 

 המשפטיים.

 בכבוד רב, 

 

 עודד פלר, עו"ד 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה  :העתקים

 מר שלום שלמה, מזכיר הממשלה 


