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חלקו המתפתל בין ההרים .המיקום המיוחד
הפך את שער הגיא לנקודה משמעותית בדרך
משפלת החוף לירושלים ,ולאורך השנים היו
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האופי הגברי של המהפכה הציונית שבה השתתפו
לא הקל עליהם את המלאכה .הספר 'בדרכן',
העוסק בנשות עין חרוד ,מגלה כי שחרור לאומי לא
הוביל בהכרח גם לשחרור מגדרי  //ימימה חובב
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חטיפה
או
מגפה?

חידת היעלמותם של ילדים רבים מעולי תימן
מעסיקה עד היום את הציבור הישראלי .השערה
נפוצה היא כי רבים מהם נחטפו כדי להימסר לאימוץ.
למרות שהתינוקות נעלמו ממוסדות רפואיים ,עד כה
לא נחקרה הפרשה מנקודת המבט הרפואית .המחקר
מעלה כי צוותים רפואיים אכן חטפו ילדים ,אבל
מסיבות אחרות לגמרי  //יחיאל מיכל בר אילן

ועדות החקירה מצאו רק
ילדים בודדים שנמסרו לאימוץ.
לאן נעלמו הילדים האחרים?
משפחה בתור לבדיקת רופא
במחנה המעבר בחאשד
שבתימן ,דצמבר 1949
צילום :דוד אלדן ,לע"מ
א י י ר ת ש ״ ף | מ א י 2020
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ד לאחרונה שכנו המגפות בעומקם
של ספרי ההיסטוריה .כיום ,לאחר
שסגרים ואמצעי בידוד חזרו לשגרת
יומנו ,יפה השעה לעיון מחודש
בטרגדיה הכואבת מתקופת העלייה
הגדולה שהתרחשה אחרי קום
המדינה .פרשה שהורתה בחשש ממגפות ולידתה
בהיעלמותם של ילדים ,ובעיקר של תינוקות
ממשפחות שעלו מתימן וממזרח הבלקן,
ממוסדות טיפול ואשפוז.
הורים ובני משפחה תיארו בעדויות קורעות
לב כיצד נמסרו הילדים למוסדות טיפוליים,
לעתים תחת לחץ של צוותי רפואה .מאות
ילדים לא חזרו למשפחותיהם .הן קיבלו הודעות
פטירה ולא התאפשר להן לקבור את הילדים.
היו כאלה שנמסר להן באיחור רב כי הילדים
נפטרו ,לעתים רק הודות למאמציהן של שלוש
ועדות חקירה .מאז שהנושא הועלה בכנסת
בנובמבר  1950ועד היום הציבור הרחב אינו מבין
מה באמת קרה .בהיעדר הסבר משכנע פורחות
ומשגשגות תאוריות שונות ,והנפוצה שבהן היא
כי התינוקות נלקחו ממשפחותיהם כדי למסור
או למכור אותם למשפחות מבוססות בארץ
ובחו״ל שיאמצו אותם.
למרות שבמרכזה של פרשת ילדי תימן
עומדות השאלות כיצד ניתן לבאר את העדויות
בדבר הרחקה של תינוקות בריאים לכאורה
למוסדות רפואיים והאם הילדים אכן נפטרו,
הפרשה לא נחקרה מעולם בכלים רפואיים
לאור שני גורמים מרכזיים :השיעור הגבוה
של תמותת תינוקות בתימן; והתנאים הקשים
ששררו במחנה המעבר בתימן ובמחנות הקליטה
בארץ .בחינה של מכלול הנתונים ההיסטוריים
מנקודת מבט רפואית מעלה סיפור נורא לא
פחות מהסיפור על אימוץ כפוי :התפרצותן של
מגפות קטלניות ביותר במחנות העולים .בכל
מחנות העולים השתוללו מגפות ,אך יוצאי תימן
סבלו מהן יותר מאחרים ,ודרכי ההתמודדות של
מאמר ארוך ומפורט בנושא עומד להתפרסם בגיליון הקרוב של
כתב העת המחקרי ׳משפט רפואי וביו־אתיקה׳ בהוצאת הקריה
האקדמית אונו
26
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המצב הבריאותי במחנה המעבר היה
המניע העיקרי להחלטתו של בן־גוריון
להעלות את כל שוכני המחנה ללא
מיון וטיפול ראשוני
החברה המודרנית עם מגפות היו זרות להם יותר
מאשר לאחרים.

על כנפי נשרים

רבים מיהודי תימן עלו ארצה משלהי המאה
ה־ 19ועד קום המדינה והשתתפו בבנייתו של
היישוב העברי .הרוב המכריע של הנותרים ,כ־45
אלף נפש ,עלו במהלך קיץ  .1949העולים נדדו
במשך שבועות ,בעיקר ברגל ,מכפריהם באזורים
ההרריים והממוזגים שבצפון תימן לעדן ,עיר נמל
מרכזית ושטח חסות בריטי לחוף הים האדום.
בתקופה ההיא לא הייתה רפואה מודרנית
בתימן ושיעורי התחלואה והתמותה היו גבוהים.
הרופא היחיד במדינה שהיה בעל הכשרה
מערבית שירת את משפחת האימאם .על פי
העדויות והרישומים הרפואיים תלאות הדרך
החמירו מאוד את מצבם הבריאותי .במחנה
המעבר בלב המדבר הלוהט סבלו רבים מהם מתת
תזונה ,ממלריה ,מבילהרציה ,מכיבים טרופיים,
מטיפוס ,מטיפוס הבטן (טיפואיד) ,מגרענת
ומשחפת.
שליחי הסוכנות שקראו ליהודי תימן לעלות
לארץ ציפו לזרם דק של עולים ,אך לאחר פסח

תש״ט ( )1949קמה יהדות תימן כאיש אחד,
אנשים ,נשים וטף ,ויצאה לדרך .מחנה המעבר
שהיה אמור לקלוט כ־ 1,500איש הוצף חיש מהר
באלפים רבים.
במחנה חאשד נרשם שיעור גבוה מאוד של
תחלואה וזו החמירה והלכה לאורך הקיץ הלוהט.
גם אם הייתה נטייה להפחית מעט במשקלם
של העולים כדי להעמיס כמה שיותר מהם על
המטוסים ,אין ספק שהם סבלו מתת משקל,
והדבר בלט במיוחד בקרב התינוקות היונקים.
המצב הבריאותי במחנה המעבר היה המניע
העיקרי להחלטתו של בן־גוריון להעלות את כל
שוכני המחנה ללא מיון וטיפול ראשוני ,בניגוד
לאופן שבו נהגו בפליטי השואה ובמועמדים
לעלייה מצפון אפריקה ,והם הוטסו ארצה
בחשאיות במבצע שזכה לשמות ׳על כנפי נשרים׳
ו׳מרבד הקסמים׳.
עם הגעתם ארצה עברו העולים בדיקות
רפואית קפדניות ,כפי שהיה מקובל כלפי
כל העולים שהגיעו לישראל באותה תקופה.
כשני שלישים מהם נשלחו למחנה זמני בראש
העין ,כרבע למחנה סמוך לקיבוץ עין שמר,
והיתר פוזרו במחנות עולים
אחרים או אוחדו עם בני
משפחה שעלו לארץ
בשנים קודמות .מבחינה

פוליטית ,דתית ופסיכולוגית עשרות אלפי
היהודים שעלו מתימן עברו מגלות לגאולה ,אך
מבחינת התנאים הפיזיים לא היה שינוי גדול
במצבם .הם עברו ממחנה המעבר בעדן למחנות
מעבר בישראל ,וגם בארץ הם שוכנו באוהלים
ללא חשמל ,ללא מים זורמים ,ללא ביוב
וללא מקורות תעסוקה .הם היו תלויים לגמרי
במוסדות הציבוריים של המחנה שסיפקו להם
אוכל ושירותי מרפאה .הם הגיעו חסרי כל .את
רוב רכושם השאירו במקומות מגוריהם בתימן,
וגם את מעט המטלטלים שהביאו עמם לעדן לא
יכלו להעלות למטוסים הצפופים.

אמצעים מודרניים

יישובם המהיר של עשרות אלפי מהגרים,
הזנתם ,שיכונם ,מציאת מקורות תעסוקה עבורם
ומניעת מחלות הם אתגרים שרק חברה מודרנית
יכולה להם ,והיישוב העברי אכן נעזר במיטב
הטכנולוגיה ובניהול מודרני .בתחום בריאות
הציבור ההישגים הבולטים היו הדברת המלריה,

שליחים דיווחו על תמותת
תינוקות של חמישים עד
שמונים אחוז במחנות
המעבר בתימן ,אך אלה היו
הערכות בלבד .מחנה המעבר
חאשד ,דצמבר 1949
צילום :דוד אלדן ,לע"מ

תלאות הדרך העלו את שיעור
החולים .עולים בדרכם למחנה
חאשד ,נובמבר 1949
צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ

יהודי תימן נענו בהמוניהם
לקריאה לעלות לארץ ישראל.
עולים בשדה התעופה בעדן,
נובמבר 1949
צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ

w w w. s e g u l a m a g. c o m

w w w. s e g u l a m a g. c o m
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ביטוחי בריאות קבוצתיים
ושירותי בריאות מתקדמים
ונגישים לכל שהעניקו קופות
החולים וארגון ׳הדסה׳ ,והקמת
מוסד ׳טיפת חלב׳ לבריאות
האמהות והתינוקות .תמותת
תינוקות בשנה הראשונה
לחייהם היא מדד מקובל לרמת
המודרניזציה והרווחה של חברה.
ערב מלחמת העולם הראשונה,
כאשר ארגון ׳הדסה׳ חנך את
תחנת בריאות הציבור הראשונה
שלו בירושלים ,היה שיעור
גם בארץ ישראל חיו העולים
תמותת התינוקות היהודים כעשרה
במחנות בתנאים קשים .ילדות
אחוזים ,בהשוואה ל־15־ 20אחוזים
במאהל בית ליד ,יולי 1950
בארצות המערב במאה ה־ .19ערב
צילום :סימור קטקוף,
אוסף התצלומים הלאומי
מלחמת העולם השנייה עמדה
תמותת התינוקות ביישוב העברי על כשלושה
אנשי חיל הרפואה היו מודאגים
אחוזים בלבד ,לעומת תשעה אחוזים בקרב
מהתפשטות מחלות מדבקות
הפלשתינים.
במחנות העולים .מכתב
מהמחלקה לרפואה מונעת,
עם קום המדינה הגיעה תמותת התינוקות
אוגוסט 1950
במחנות העולים לכ־ ,14%בעוד הממוצע
ארכיון צה"ל
הארצי היה מעל  .4%פער זה משקף היטב
את תנאי התברואה הקשים,
את הצפיפות ואת הרעב בקרב
בקרב יוצאי תימן לא
העולים .מחנות המעבר היו
היו כללים ברורים לאיות
כר פורה להתפרצות מגפות.
שמות ,ועל כן נוצרו האוהלים היו חשופים לפגעי
קשיים בזיהוי ,במיוחד מזג האוויר ,והתנאים ההיגייניים
היו גרועים .במעברת תל
של תינוקות שלא יכלו
מונד למשל רוב בתי השימוש
לומר את שמם הציבוריים לא פעלו והעולים
היו מתפנים מחוץ לאוהלים,
במקום שבו התינוקות זחלו ושיחקו ,ובמכתב
ממעברת עין שמר מתלוננת האחות כי כל בתי
הכיסא במעברה מושבתים.
על פי רישום שמי פרטני שנערך במחנה ראש
העין הגיעה תמותת התינוקות בשנה הראשונה
28
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ילדי תימן

חיפה
בתימן לא הכירו רפואה מודרנית
וטיפלו באמצעים מסורתיים.
ילד שלקה בבילהרציה וטופל
בתימן באמצעות צריבת
ברזל מלובן1949 ,
צילום :לע"מ

קשיים בארגון המחנות.
עולים נחים באוהלים במחנה
ראש העין ,אוקטובר 1949
צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ

לאחר עליית מרבד הקסמים לכשישים אחוז.
המחברת המתעדת לידות ופטירות במחנה
עמדה בפני ועדות החקירה שבדקו את המקרים
הפרטיים ,אך אף אחד לא טרח להסיק ממנה
מסקנות על המצב הרפואי הכולל במקום .מדובר
בשיעור תמותת תינוקות שאין לו תקדים בכל
תולדות הציונות והוא חריג בכל קנה מידה
היסטורי וגאוגרפי.
בדיקות סקר שעשה משרד הבריאות במחנות
העלו שיעור גבוה של נשאות של מחלות
שלשוליות ,מדבקות וקטלניות כמו דיזנטריה
וטיפוס הבטן ,שהם מגורמי המוות השכיחים
בקרב תינוקות .החשש הכבד מכל היה מפני
שיתוק ילדים ,המועבר גם הוא בצואה .בישראל
כולה לקו מעל  1,500ילדים בשיתוק בין השנים
1950־ 122 ,1951מתוכם מקרב עולי תימן במחנה
ראש העין .למחלה לא היה אז חיסון והבהלה
בארץ הייתה רבה ,אך אימהות מתימן שכלל
לא הכירו את המחלה התקשו להאמין כי חום
ושלשול קל עשויים להתפתח תוך ימים לשיתוק
קטלני.
w w w. s e g u l a m a g. c o m

w w w. s e g u l a m a g. c o m

גורם תמותה נוסף היה לידת פגים .גם פגים
הנראים בריאים נוטים לקרוס בפתאומיות בשל
סיבוך רפואי.

אתגר הרישום

פינוי ביוב מבלי לזהם את מקורות מי השתייה
היה האמצעי הטכנולוגי החשוב ביותר למניעת
מגפות שלשוליות .קודם לכן רווחו בעולם בתי
כיסא יבשים ,ורוב יהודי תימן לא הכירו אפילו
טכנולוגיה פשוטה זו והיו מתפנים בשטח הכפרי
הפתוח במרחק מה מבתיהם .מעבר להיגיינה
ולרפואה ,גם לביורוקרטיה יש תפקיד חשוב
במלחמה במגפות .המלה ביורוקרטיה מזוהה
לעתים עם שרירות הלב של הפקידים ,אולם
התרבות הביורוקרטית ,הפקידותית ,היא
המאפשרת רישום ,מעקב ,מניעה וטיפול המוני
בציבור גדול.
מבין כל הגלויות שנקבצו ארצה התאפיינה
גלות תימן בהיעדר מודרניזציה ותרבות
ביורוקרטית .העולים מתימן לא היו רגילים
למסגרות כמו מחנה ,בית חולים או תעודת זהות,
ולכן חשו חשדנות רבה כלפיהם .בתימן תינוקות
טופלו רק על ידי קרובי משפחה ושכנים קרובים
בקהילות קטנות .בקרב יוצאי תימן גם לא הייתה
שיטה אחידה לרישום שמות .שמות משפחה
לא היו מקובלים ,ובכפרים שונים קראו לאנשים
בשיטות שונות .היו שהשתמשו בשמות האבות
או הסבים ,והיו שהשתמשו בכינויים הקושרים
את האדם למקום או למשלח יד מסוים .לא היו
גם כללים ברורים לאיות שמות ,ועל כן נוצרו אי
סדרים רבים וקשיים בזיהוי ,במיוחד של תינוקות

רוב העולים מתימן
רוכזו בשלושה מחנות

עין שמר

חדרה

בית ליד

נתניה

ראש העין

תל אביב יפו

ירושלים

שלא יכלו לומר את שמם .בחלק מהמקרים יש
תיעוד ברור של שיבוש בשמות הנפטרים .גם
ריבוי נשים ,נישואי קטינות ואנאלפביתיות של
נשים שרווחו בתימן מאות שנים לאחר שבוערו
מקהילות יהודיות אחרות הקשו על תקשורת ,על
רישום ועל זיהוי התינוקות שהיו הפגיעים ביותר.
אימהות בתת תזונה ואימהות בגיל הנעורים
מעלות את הסיכון למוות בלידה ,להולדת פגים
ולתמותת תינוקות.
לאלה נלוו גם אי סדרים שנבעו מהעומס
במחנות ובמעברות .לעתים הועברו ילדים
לבית החולים בלי שנרשם מיקום המגורים של
המשפחה במדויק ,או שהמשפחה עברה למחנה
אחר בלי להירשם בו באופן ומסודר ,ועל כן
א י י ר ת ש ״ ף | מ א י 2020
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ילדי תימן
העולים במחנות סבלו ממחלות שהתפשטו בשל תנאי
תברואה ירודים .למחלות הקטלניות הצטרפו מחלות אחרות
שהחמירו עוד יותר את המצב הכלכלי ,החברתי והבריאותי

לנוכח המחלות
שיתוק ילדים

טיפוס ,טיפוס
הבטן ,דיזנטריה

אסכרה

שחפת

מלריה

גרענת

בילהרציה

כיב טרופי

סכנת
מוות
דרכי
העברה

צואה
מדבק מאוד

תסמינים
עיקריים
וסכנות
שיעור
החולים
עם הגעתם
ארצה

התחלואה
במחנות

חום

דלקת
גרון

0%
15%

מהילדים נפטרו

צבא ההגנה לבריאות

כשם שבימינו התמודדות עם מגפה מצריכה
צעדים קיצוניים של מנגנוני המדינה
| מגזין ישראלי להיסטוריה

עקיצת יתוש
בטן
תפוחה

פריחה

שלשול
דלקת קרום המוח
שיתוק

היה קשה לאתר את הוריהם .בבית החולים של
מחנה עין שמר ,שבו היו  130מיטות אשפוז ,היה
למשל רק עובד אחד שידע עברית ,והוא הופקד
על כל המשימות הפקידותיות מבלי שהייתה לו
כל הכשרה או עזרה.
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מגע

הבל פה

היגיינה ירודה

דלקת עיניים
סכנת עיוורון

מחלות ריאה

לא
נבדק

לא
נבדק

20%

מהילדים נפטרו

הביורוקרטיים ,כולל סיוע של המשטרה
והצבא ,סבר בזמנו קצין הרפואה הראשי ד״ר
חיים שיבא כי רק הצבא מסוגל להתמודד עם
האתגר של ניהול מחנות העולים ושמירה על
בריאות הציבור .לאחר שפרצו מגפות הטיל
חיל הרפואה על המחנות ועל שיכונים של
אנשי קבע סגרים שנמשכו שבועות .מומחה
בריטי למחלות מדבקות יעץ לצבא להרחיק את
כל הילדים הקטנים ממגורים שאין בהם ביוב

2%
3%
נפטרו

התחלואה הוסיפה על
קשיי ההגירה .ילדה נושאת
על גבה את אחיה הצעיר
במחנה בית ליד ,חורף 1950
צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ

w w w. s e g u l a m a g. c o m

1%

55%

מסודר ומים זורמים .יישומה של המלצה זו
היה גורם להעברתם של כל התינוקות ממחנות
העולים למוסדות היגייניים יותר ולהרחקתם
מהוריהם .למרות מחאות מערכת הרפואה
הצבאית בחרו גורמי הקליטה לצמצם ככל הניתן
את המרחק בין התינוקות להוריהם.
פקודת בריאות העם מ־ 1947הסמיכה את
ממשלת המנדט להכריז בצווי חירום על הגבלת
חופש התנועה ,ולאפשר לרשויות להיכנס
לבתים פרטיים ואף להעניק טיפול רפואי
בכפייה כדי להילחם במחלות מדבקות ,אך
הממשלה נמנעה בזמנו מהוצאת צווים רשמיים
מכוח פקודת בריאות העם ,כפי שנעשה השנה
בעת התפרצות מגפת הקורונה.
w w w. s e g u l a m a g. c o m

תת משקל שחושף
למחלות קטלניות

22%
לצבא הייתה אפשרות לגייס צוותים
רפואיים ולנקוט אמצעים קיצוניים,
אך הטיפול במשבר הבריאות במחנות
העולים ,שאיים לערער את בריאות
הציבור בארץ כולה ,הופקד בידי השירות
הרפואי לעולה שהקים משרד הבריאות,
והמשרד הסתפק בפיקוח על כוח האדם
המצומצם של השירות שתוגבר בצוות
מארגון הדסה .הם זכו לגיבוי מלא של גורמי
הקליטה ,אך פעלו בתנאים של מחסור קשה
באנשים ובציוד וללא מסגרת חוקית ברורה.
ד״ר אברהם שטרנברג ,מנהל השירות הרפואי
לעולה ,כתב למנכ״ל משרד הבריאות בט״ו
במרחשון תש״י (:)7.11.49

נפיחות
ברגליים
פגיעה ביכולת לעבוד

15%

