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 עם חתימה מחוקה - 16.2.67-הנדון: ילדי תימן שלכם מה 1967בפברואר   28 .1

 . 17, עמ' ארצות הברית -משפחת הרב דב ברנרד ברגמן החקירה בתיק נמצא  –

-שלך מ-חתום בדי שייף הנדון: ילדי תימן?  מאת: בזר/שייף ? אל 1967במרץ  8 .2

 .130, עמ' ידיעותבתיק נמצא . 28.2.67

נמצא  – 8.3.67שלכם  – 28.2.67יום )קטוע( הנדון: ילדי תימן מכתבי מ ללא תאריך .3

, עמ' חקירת הועדה בעניין ילדים מאומצים של על משפחה מארצות הבריתבתיק 

 .126, עמ' ידיעותבתיק  ;29

חקירת הועדה בעניין ילדים מאומצים של על צא בתיק נמ – 67במרץ  17-מברק  מ .4

 . 122, עמ' ידיעותבתיק  ;25, עמ' משפחה מארצות הברית

אל "סייד"  – 17.3.67מברקי  14.3.67-הנדון: ילדי תימן מכתבי מה 6719 במרץ 29 .5

חקירת הועדה בעניין ילדים מאומצים של בתיק  נמצא – מאת: בזר חתום בידי בזר

 .119, עמ' ידיעותבתיק  ;16, עמ' על משפחה מארצות הברית

ח ובלי חתימת שול  בלי נמען – 23.4.67-שלך מה –הנדון: ילדי תימן  6719במאי  3 .6

יורק שביקשה לאמץ ילדה -איסוף פרטים אודות משפחה מניובתיק נמצא  – )גזורים(

 .100, עמ' ידיעותבתיק  ;19, עמ' בישראל

י בל  - 3.5.67-שלי מה 67באפריל  23-הנדון: ילדי תימן שלך מה – 1967במאי  9 .7

-איסוף פרטים אודות משפחה מניובתיק נמצא  – נמען ובלי חתימת שלוח )גזורים(

 .69, עמ' ידיעותבתיק . 17, עמ' יורק שביקשה לאמץ ילדה בישראל

לי בלי נמען וב – 67באפריל  23-הנדון: ילדי תימן שלך מה – 1967במאי  10 .8

, משפחה מקנדה המבקשת לאמץ ילד מישראלבתיק נמצא  – חתימת שלוח )גזורים(

 .89, עמ' ידיעותבתיק  ;2עמ' 

אל סייף  – 9.5.67-שלי מה 23.4.67-שלך מה –הנדון: ילדי תימן  – 1967במאי  29 .9

יורק שביקשה לאמץ ילדה -איסוף פרטים אודות משפחה מניובתיק  – חתום בידי בזר

 . 93, עמ' ידיעותבתיק  ;4, עמ' בישראל

אל סייף חתום  – 19.4.67-שלי מה 12.4.67 -ילדי תימן שלך מה – 1967במאי  31 .10

חקירת הועדה בעניין ילדים מאומצים של על משפחה בתיק נמצא  – בידי בזר

 .49, עמ' ידיעותבתיק  ;2, עמ' מארצות הברית
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