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 .53-הנדון: בעיות בהרצאתו של ד"ר דניאל דה מלאך בכנס האגודה הסוציולוגית ה

 

 שלום  פרופ' גרינברג

 

של האגודה הסוציולוגית הישראלית,  53-הרצאתו הקצרה של ד"ר דה מלאך בכנס ה הקלטתצפיתי ב

"הסתרה ארכיונית ושעתוק של גזענות: המקרה של ילדי תימן שנעלמו", במושב שניתנה תחת הכותרת 

 שעמדת בראשו.

יש לי הרבה מאוד ביקורת על ההרצאה הזו, אבל אני מבקש להפנות את תשומת ליבך למספר נקודות 

 ,נתונות לפרשנות ן, שאני חושב שאינשגויות ברמה העובדתיתמלאך העלה טענות  פציפיות, שבהן דהס

  מלאך לעניין לאחר שהעלתי את הדברים בפניו בהתכתבות איתו. להתייחסותו של דהבכמה נקודות גם ו

 

יתונות טוען דה מלאך שבסטטיסטיקה של אותה התקופה, בשיח הרפואי ובעבהקלטה  1:13:30בדקה . 1

אין שום עדות לתמותה של ילדים תימנים בשיעורים המבהילים שעולים מהניתוח הפרטני של הועדה 

נתונים על תמותת תינוקות גבוהה בעקבות העליה מופיעים הן בסטטיסטיקה  .נכונהלא  ו טענהזהממלכתית. 

נתונים על תמותת תינוקות מוגברת, וספציפית  2והן בסטטיסטיקה שנערכה באותן השנים., 1שנערכה מאוחר

כזו שהתרחשה במחנות שבהם רוכזו עולים מתימן, הופיעו בתכתובות של משרד הבריאות כמעט בזמן 

   3אמת.

 

 

מציג טענות להסתרה ארכיונית חריגה של הפרשה. למשל,  דה מלאך, בהקלטה 1:13:46החל מדקה . 2

הוא אומר ש"על פרשת ילדי תימן מוטל חיסיון יוצא דופן" ובהמשך אומר ש"המדינה קבעה מתווה מיוחד 

נוסח המתווה עצמו מעיד . זו טענה לא נכונה -לפרשת ילדי תימן, שבו מושחרים יותר דברים מאשר בד"כ" 

כלל חשיפת מתעלמת מהבעיות הידועות בנוגע להמקובל. טענתו של דה מלאך על כך שהוא חורג לטובה מ

, ונסתרת על ידי דבריו של גנז המדינה לשעבר, יעקב לזוביק, שעמד בראש 4החומר השמור בארכיון המדינה

הארכיון בתקופת התהליך לחשיפת החומרים הקשורים בפרשה. לפי לזוביק, חשיפת החומרים בפרשה היא 

 ה ]ההדגשה שלי[:חריגה לטוב

פרשת ילדי תימן,  היתה תביעה ציבורית קולנית לראות את חומרי 2016כאשר בתחילת "

,כפי שדווח  50-לא ב) שנה 15-שהממשלה הקדימה את מועד הפתיחה ב לא רק

. פתיחה שנראו להן נועזים למדי כללי היועצות המשפטיות ניסחו, אלא ש(בתקשורת

 5."לצערי אלה שני מקרים חריגים

מלאך בדיון בפייסבוק גיא זומר, כיום פעיל חופש מידע -גם על ידי דברים חריפים שענה לדה תנסתר טענהה

בשיחה עם עובד בארכיון מדברים שנאמרו , ו6יפהשומי שהיה מעורב בפועל בניסוח וביצוע מתווה הח

 המדינה שאת פרטיה אני לא יכול לחשוף. 

החומר היא חריגה לטובה ביחס לנוהל העבודה בתוכנית עצם החשיפה השיטתית של מכלול  –ככלל 

יש השחרות הוא חומר  הםרוב החומר בתיקים שבהדיגיטציה של ארכיון המדינה. לכך צריך להוסיף ש

 שאלמלא פעולת ועדות החקירה, כלל לא היה מופקד בארכיון המדינה ולא היה נגיש לציבור, כמו מסמכי

 חולים וכדומה.  חברות קדישא, מסמכים רפואיים מבתי

 :מהתכתובת עם דה מלאך, עולה שטענה זו היא היסוד שעליה הוא בונה את כלל התפישה שלו לגבי ההסתרה

                                                           
לפי  52-52)לפי העמודים בקובץ,  66-67, עמ' בעבודת הדוקטורט של שחלב סטולר ליס, וכאןלמשל במחקרים המופיעים  1

 העמודים במסמך(.  
טירת . בתיק גם התייחסות של משרד הבריאות לפרסום בעיתונות בנוגע לפ634-636בארכיון המדינה, עמ'  בתיק זהלמשל  2

פרסום נוסף בנוגע לתמותת התינוקות החריגה במחנות העולים בתקופה הרלוונטית מופיע בדברים שכתב חיים שיבא תינוקות. 

 .2, עמ' 28.8.1952'דבר', והתפרסמו ב
 .תיק זהב 363-386למשל התכתובות בין האגף לרפואה סוציאלית במשרד הבריאות לבין לשכות הבריאות המחוזיות בעמ'  3

  . 378-ו 368, 363יות לפטירת תינוקות במחנות בהן שוכנו עולי תימן, בעמ' התייחסויות ספציפ
 דאז, יעקב לזוביק. דו"ח גנז המדינהבעיות אלה הוצגו, למשל, ב 4
 . 12שם, עמ'  5
 ראה בנספח.  6

https://www.youtube.com/watch?v=GX7uk1BUaR8&t=4088s
https://www.youtube.com/watch?v=GX7uk1BUaR8&t=4088s
https://www.dropbox.com/s/gomnw3faeqtcxmk/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%A2%D7%93%201972.pdf?dl=0&fbclid=IwAR0UGqm7gBD5It4nwNKL10TXcvbsL22taQ5Qp8bBBpSzZ5JVw-RP2EU-2M0
https://www.dropbox.com/s/gomnw3faeqtcxmk/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA%20%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%A2%D7%93%201972.pdf?dl=0&fbclid=IwAR0UGqm7gBD5It4nwNKL10TXcvbsL22taQ5Qp8bBBpSzZ5JVw-RP2EU-2M0
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https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b0717068001390f/File/0b07170680f85ee6?fbclid=IwAR39bGP0P8_o-CeILcdAOJkJCV8BTjWEwbU5H-5Y3T-LvI2iXW_Q43f3H1A
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b0717068001390f/File/0b07170680f85ee6?fbclid=IwAR39bGP0P8_o-CeILcdAOJkJCV8BTjWEwbU5H-5Y3T-LvI2iXW_Q43f3H1A
https://www.nli.org.il/he/newspapers/dav/1952/08/28/01/article/31?&dliv=none&e=-------he-20--1--img-txIN%7ctxTI--------------1
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b0717068001390f/File/0b07170680f867ed
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b0717068001390f/File/0b07170680f867ed
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb


לגבי ההסתרות אומר בכותרת שאינני טוען שעברתי על כל החומר הזמין לציבור, אלא  "

שיפה רק שאני רואה מדיניות הסתרה ולכן מניח שאם מסתירים ממני במקום אחד )מתווה הח

(, 2016בארכיון המדינה שעבורו הוציאו תקנה מיוחדת לחוק ועדות החקירה  בדצמבר 

רק מניתי איפה אפשר  מסתירים ממני גם בכל  שאר הארכיונים בצורה שיטתית. אני

 "להסתיר

 

 גישה שכזו אינה מדעית בעליל, במיוחד כאשר היא מבוססת על הנחת מוצא שגויה לחלוטין. 

 

 

. "משרד הסעד אף פעם לא מסר מסמכים לארכיון המדינה"מר דה מלאך ש"ואבהקלטה  1:4:20בדקה  .3

תיקים  467משרד הסעד הפקיד בארכיון עיון פשוט בקטלוג ארכיון המדינה מלמד שטענה זו אינה נכונה. 

 . בתשובה לשאלתי בעניין ענה דה מלאך:בשלוש הפקדות שונות

ברמה הכללית ההרצאה לא עסקה בהסתרה. הזכרתי את זה כרקע. על ההסתרה כתבנו "

כידוע בשנה שעברה ובינתיים גילינו עוד הרבה דברים. את ההפקדות של משרד הסעד אני 

מסר מסמכים הנוגעים לתקופה מכיר. לעצם העניין, שהכוונה היא שמשרד הסעד לא 

. המשרד אגב כן הפקיד כמה מסמכים של ועדות רשמיות ועוד,  1954—1949הרלבנטית, 

 "אבל זה שולי שבשולי.

מעבר לפער המתמיה שעולה בין אמירתו של דה מלאך בהרצאה להיכרותו עם הפקדת התיקים  – זו תשובה

תיקים ארכיון מתוך תיקי משרד  15-בקטלוג מלמד שהעיון  .שוב אינה נכונה במישור העובדתי –בארכיון 

   7כוללים מסמכים מתקופה זו, כולל שניים שנראה שעוסקים ישירות בטיפול בעולים ובילדיהם. הסעד

צאה לא עסקה בהסתרה. הזכרתי את זה כרקע" ראמירתו של דה מלאך בתשובה לפיה "ברמה הכללית הה

"הסתרה ארכיונית ושעתוק של רמת האבסורד, בהתחשב בכך שהרצאתו ניתנה תחת הכותרת לכבר  עולה

 להאמירה שאליה התבקש להתייחס נאמרה במקבי, באופן ספציפיגזענות: המקרה של ילדי תימן שנעלמו", ו

 לשקופית שכותרתה "ההסתרה הארכיונית החריגה של הפרשה".

 

 

בארכיון צה"ל, שהיה ממונה על המחנות, מסתתר הרבה ש"מר דה מלאך ואבהקלטה  1:14:24. בדקה 4

נורית  בראשות ועדת הכנסת המיוחדתאמירה זו מעלה תמיהה האם דה מלאך כלל בדק את הנושא.  –" חומר

, שם הודיעו להם שהם איתרו ברשימות מאות תיקים שקשורים 2018בנובמבר  קורן סיירה בארכיון צה"ל

 והועדה פרסמהלענייני רפואה, מעברות ומחנות עולים. יותר ממאה מהם כבר היו זמינים לעיון הציבור, 

תיקים שכבר נסרקו, ושנציג מטעמה יוכל להמשיך בעיון בתיקים נוספים  120עותקים של שהיא תקבל 

מעלה תוצאות מתוך הקטלוג,  באתר ארכיון צה"לבארכיון. חיפוש המילים "מעברות" או "מחנה עולים" 

תשובה ב 8.שהוא ארכיון שחוקרים יכולים לגשת ולחקור בו –ינים לעיון בארכיון רבות מהן של תיקים שזמ

לא אמרתי שמסתתר הרבה חומר אלא שיש שם " לשאלתי האם הוא מודע לדברים אלה, השיב דה מלאך:

כאשר  –הרבה חומר, בתוך אמירות העוסקות ב"הסתרה חריגה"  מסתתר" אלא שהוא בהחלט אמר שחומר.

 עולה הספק האם הוא בכלל בדק את העניין. 

דה שבהמשך דבריו מזכיר דה מלאך שארכיון ויצ"ו הוא ארכיון פרטי. פרט מידע זה הוא אמנם נכון, אלא 

הכנסת המיוחדת בראשות  ועדת, ושמלאך נמנע מלהזכיר שחוקרי שלוש ועדות החקירה עיינו בארכיון זה

, ממנו עולה שהחומר הארכיוני המנהלי של ויצ"ו הופקד נורית קורן הקדישה דיון מיוחד לעניין ויצ"ו

שויצ"ו מיוזמתה  – בארכיון ויצ"ו נותרו התיקים הרפואייםשבארכיון הציוני והוא נגיש לעיון הציבור, ו

                                                           
לעניין זה יש מקום להוסיף גם את עדותו )המוכרת לדה מלאך( של אחד החוקרים הראשיים מטעם ועדת החקירה הממלכתית  7

התיק אשר, בנוגע למצב שימור החומר הארכיוני שמצאו החוקרים במשרד הסעד, בטרם עיינו בו ]מתוך -שעסקה בפרשה, עדי בן

 [:223-224בארכיון המדינה, עמ'  הזה

ש שם י"]...[ הארכיון הכי מפוזר שאני ראיתי, הכי לא מסודר, זה ארכיון של משרד הסעד. יש להם ביפו ארכיון שלהם ]...[ 

 קים. ]...[ אני לא יודע אם מישהו בכלל יודע מה יש בזה.חדר ובו יש שקים, שקים ]...[ של חומר, זרו

יכים ]...[ העובדה היא שכשאתה בא לבקש מהם באופן ספציפי תשובות, אז מה שהם יודעים הם עונים. מה שהם לא יודעים, וצר

השקים הזאת, אני ני לא מאשים אותם, כי כשאתה נכנס לאולם הזה, או לחדר הזה, ואתה רואה את ערימת א –את המסמכים, אז 

א הבן אדם האחרון שארצה לעזור למי שישאל אותי שאלות על מה שקורה שם, אם זה היה שלי. גם הארכיון פה בירושלים שהו

 כביכול מסודר אי אפשר למצוא בו כלום."
 תוצאות, רבות מהן עבור תיקים שהועמדו לעיון הציבור.  243כך, למשל, חיפוש המילה "מעברות" מעלה  8

https://catalog.archives.gov.il/catalog/#!/Catalog/0b0717068002230c
https://catalog.archives.gov.il/catalog/#!/Catalog/0b0717068002230c
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_520114.doc
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_520114.doc
https://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press12.11.18.aspx
https://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press12.11.18.aspx
https://archives.mod.gov.il/Pages/SearchCatalog.aspx
https://archives.mod.gov.il/Pages/SearchCatalog.aspx
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680017e2d/File/0b07170680b1c23e
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680017e2d/File/0b07170680b1c23e
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680017e2d/File/0b07170680b1c23e


בנוסף, בתשובה  9העוסק בקרוב משפחתם.פתחה עבור המשפחות את האפשרות לפנות ולעיין בתיק 

הנוגע לפרשה  הוא כלל לא פנה לארכיון ויצ"ו בבקשה לחקור בחומר השמור בולשאלתי, השיב דה מלאך ש

 לא ברור על סמך מה הוא כולל את החומר השמור בארכיון זה בהגדרה של "הסתרה".גם כאן כך ש –

 

 

ש"שלוש ועדות של שופטים קבעו שהמשפחה הזויה או אומר דה מלאך בהקלטה  1:22:18. החל מדקה 5

משקרת, אין פלא שעל הרקע הזה צומחת גזענות", ומציג שלוש דוגמאות, לשיטתו, תחת הכותרת "שעתוק 

 הגזענות בעקבות ההונאה והטיוח".

. הועדות התייחסו אף ועדה לא קבעה שהמשפחה )או המשפחות ככלל( "הזויה או משקרת" –ראשית 

המשפחות כנקודת המוצא לחקירה שלהן, וגם אם הגיעו למסקנה שבנוגע לפרט כזה או אחר בעדות לעדויות 

 10.הן לא ייחסו למשפחות הזיה או שקרנכון יותר להעדיף את המידע העולה מהמסמכים בני הזמן, 

 :אינן רלוונטיות לטענה שלולעניין זה שלוש הדוגמאות שמציג דה מלאך  –שנית 

ציג דה מלאך לקוחה ממכתבו של מנהל אגף בית החולים במשרד הדוגמה הראשונה שמ .א

. אני חושב שיש 19.10.1952הבריאות, מרדכי יהל, לראש אגף החקירות במשטרה מתאריך 

המתייחסת  –בהחלט מקום להטיל ספק האם אמירתו של יהל לגבי דאגת ההורים לילדיהם 

מות שהוגשו באיחור של כשנה לא לקבוצת אוכלוסיה אלא לתלונות ספציפיות בנוגע להיעל

נופלת תחת ההגדרה של גזענות. אבל לא יכולה להיות מחלוקת על  –וחצי עד שלוש שנים 

לא יכולה להיות דוגמא לשעתוק של גזענות  1952אמירה המופיעה במכתב משנת כך ש

 .9671-1968פעולתן של ועדות חקירה שהראשונה בהן פעלה בשנים בעקבות 

 

שמציג דה מלאך לקוחה, לכאורה, ממכתב של ראש המחלקה הפלילית  הדוגמה השניה .ב

, ובו כתוב שייתכן מאוד והילדים הנעדרים נלקחו על ידי עולים אחרים 1959במשטרה משנת 

ולכן הוא מציע  –מתימן מאחר שנאמר למשטרה שאצל התימנים יש מנהג "לאסוף" ילדים 

, אלא תיק זהב 5-6ך מופיע בעמ' לחסל את הפרשה ללא חקירות. הקטע שציטט דה מלא

כתב שממוענת לראש שהוא לא נכתב על ידי ראש המחלקה הפלילית, אלא לקוח מטיוטת מ

המחלקה, ונכתבה כנראה על ידי אחד הכפופים לו כהצעת ניסוח. המכתב כפי שנשלח בפועל 

מרוכך ולא כולל את ההמלצה לחסל את הפרשיות בו בתיק, והנוסח המופיע  4מופיע בעמ' 

מפתיחת חקירות במקרים שהנסיבות  –על סמך נסיון העבר  –ללא חקירות, אלא מסתייג 

ממכתב המפקחת המחוזית של משרד . יתרה מכך, ידות על סיכוי ממשי לפענוחבהן לא מע

בתיק, עולה שההצעה שלא לחקור את  2הסעד לראש הענף הפלילי במשטרה, שמופיע בעמ' 

  11הפרשות לא התקבלה, וחקירה כזו אכן נפתחה והתקיימה.

 12משקפים גזענותכך או כך, כמו בדוגמה הקודמת, ניתן להתווכח האם הדברים המצוטטים 

)ועד כמה הכותב מייצג את סביבתו לאור ההחלטות לשנות את נוסח התגובה המוצע ולפתוח 

לא  1959אמירה המופיעה במכתב משנת בחקירה(, אבל לא יכולה להיות מחלוקת על כך ש

פעולתן של ועדות חקירה שהראשונה בהן בעקבות יכולה להיות דוגמא לשעתוק של גזענות 

 .1967-1968פעלה בשנים 

 

הדוגמה השלישית שמציג דה מלאך היא ציטוט מדבריו של חוקר הפרשה דב לויטן. גם כאן,  .ג

ברור מנוסח הדברים אני חושב שיש מקום לפרשנות האם דברים מהווים גזענות או לא, אבל 

שציטט דה מלאך שלויטן לא מייחס את דבריו למסקנות ועדות החקירה, אלא לנסיונו האישי 

, שממנו עולה המציאות לפיה הסיפור יסוף עדויות רבות ממשפחות לאורך השניםהמקיף בא

כך שגם דוגמה  –שמספרת אותה המשפחה נוטה להשתנות בין עדויות שונות מזמנים שונים 

 זו אינה מדגימה את מה שביקש להדגים דה מלאך.  

                                                           
 . 3-4, עמ' 18.1.2018פרוטוקול הועדה מיום  9

 כהערת אגב, בראשות הועדה הראשונה לא עמד כל שופט. ראשיה היו פרקליט מחוז חיפה והצפון ורב פקד ממשטרת ישראל.  10
אלא שהוא בוחר להתמקד  – בתיק, בעקבות דיון קודם בעניין של המסמכים הנוספיםגם במקרה זה, דה מלאך מודע לקיומם  11

 בציטוט הספציפי הזה, תוך התעלמות מההקשר שבו הוא מופיע העולה מהמסמכים השכנים בתיק. 
כהערת אגב, ידוע לפחות מקרה אחד של ילדה מקרב עולי תימן שנלקחה וגדלה בידי משפחה אחרת של עולי תימן, שהתגלתה  12

בבדיקת דנ"א שהיא אינה משפחתה הביולוגית. מהצלבת המידע הידוע לגביה, נראה שהיא אחת הילדות שהוריהן התלוננו על 

 היעלמותן, וגורלה נותר עלום.

https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b0717068031b58f/File/0b07170686b7401b?fbclid=IwAR2BCqOqCYIQa0iO0GCthpuFZjQI_ZXRpfmbqj7u70iSPktYhaT4e6b8uoQ
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b0717068031b58f/File/0b07170686b7401b?fbclid=IwAR2BCqOqCYIQa0iO0GCthpuFZjQI_ZXRpfmbqj7u70iSPktYhaT4e6b8uoQ
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_463077.doc


 

 

)שגם  לנבירה דקדקנית בפרטי הדוגמה המרכזית שהציג דה מלאך בהרצאה שלו לסיכום, גם בלי להכנס

 , אני חושב שהצבעתי על כמה כשלים יסודיים בהרצאתו: טענותלגביה ולגבי אופן הצגתה יש מה להעיר(

 עובדתיות שגויות ומטעות בנוגע למצב החומר הארכיוני, שמהוות את יסוד התיאוריה לפיה אנו עומדים

(; ודוגמאות לא רלוונטיות לתזה פעולת הסתרה אקטיביתות של הסתרה )מושג שממנו משתמעת בפני מציא

 לפיה פעולת ועדות החקירה ומסקנותיהן מהוות רקע לצמיחה של יחס גזעני בתקופה מאוחרת יותר. 

באופן כללי, התזה שהציג דה מלאך בהרצאה זו )ובמקומות אחרים( בנוגע לפרשה היא תיאוריית 

רה וטיוח תציה קלאסית, המסבירה את הפרשה כמזימת ענק ארוכת שנים, הנמשכת עד היום, להסקונספיר

, המחפה -וכפי שעולה מתשובתו לשאלתך בתום ההרצאה, אף לזיוף נרחב של מסמכים  -אקטביים של מידע 

ך נמנע מלפרט, מכיוון על תיאוריית קונספירציה חמורה אף יותר בנוגע לגורלם של הילדים )אותה דה מלא

 שכפי שהוא מודה, אין לו מידע בנוגע לגורלם הסותר את מסקנות ועדות החקירה(. 

לטעמי, ספק אם להצגת תיאוריית קונספירציה ממין זה יש מקום מעל במה אקדמית. אבל גם אם ניתנת לה 

ציבור המאזינים  יוצרים הטעיה שלהכשלים יסודיים, הם  הבמה, הכשלים העובדתיים שעליהם הצבעתי

 אקדמית.-להרצאה, ואין להם מקום בהרצאה שניתנת על ידי חוקר בכינוס של אגודה מקצועית

  

 אשמח להתייחסותך לעניין. 

 בברכה

 אבשלום בן צבי

avshalombz@mishol.org 
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