
 אשנב למערכת ההסתרה וההטעיה בפרשת ילדי תימן 
  מסמכים בתיקי שמעה אבדר

השם (פרטי    הגיל   המין    התאריך      
    קודם

  הערות  

אישור מחלקת העלייה    1
על  של הסוכנות היהודית 

  הגעה  לשדה התעופה לוד  

21.10.1949    2 
  שנים

    אבדר שמעא 

רישום בפנקס עולים של    2
ראש העין  העולים מחנה  

    'ב

21.10.1949      2 
  שנים

שמעה  לפי הרישום   שמעה עבדר 
עם  כביכול יצאה 
להתיישבות   תה  משפח

  . 18.5.1950-ב
, בית  רישום קבלת חולה  3

  תל השומר   חולים
שמעה ב. סלם      מחוק   זכר    22.10.1949

  סלומן עבדר 
  

ליון חולה תל השומר,  יג  4
התקף לב דלקת    פטירה

  ריאות ודלקת מעיים 

שנה  1  זכר      23.10.1949
  וחצי 

שמעה עבדר  
  סלימן 

  

שנה    זכר  23.10.1949  פטירה הודעת ספח   5
  וחצי 

סלימן עבדר  
  שמעה

  

בקשה קבורה ממחנה    6
  'א ראש העין העולים 

  א לחברה קדיש

נפטר      24.10.1949
מתוקן  

  לנפטרת 

סלימן עבדר    
  שמעה

  

סלימן עבדר      ילד    24.10.1949  רישיון קבורה    7
  שמעה

  

רישום קבורה ביומן    8
  העלמין, בית קבורה

    פתח תקוה i,סגולה

סלימן עבדר      זכר    24.10.1949
  שמעה

  

  אישור קבורה   9
עם   ,סגולה העלמיןבבית 

  iiשורה ומספר קבר ציון 

  זכר  24.10.1949
  (נפטר)

סלימן עבדר    שנה
  שמעה

  .1967נופק בשנת 
על המצבה המאוחרת  

כתוב סלומן עבדר  
  שמעה

רישום מפנקס הפטירות    10

    iiiהבריאות של משרד 

שמעה עבדר    שנה  ריק   24.10.1949
  סלימן 

באתר  סיבת המוות 
ארכיון המדינה  

  מושחרת  
רישום בפנקס הפטירות     11

  iv' ראש העין א של מחנה 

שנה        24.10.1949
  וחצי 

סלמן עבדר  
  שמעה

  

לימן  סשמעה   שנה  חסר     23.10.1949  תעודת פטירה    12
  בת עבדר 

  1967 נופקה בשנת 
  

 17  נקבה   1964  תעודת פטירה     13
  שנים

  ;1990נופקה בשנת   בדר עשמעה 
  –כתובת אחרונה 

  מושב אורה 
שמעה סלימן    שנה  חסר   v   23.10.1949תעודת פטירה   14

  בת עבדר 
  1995נופקה בשנת 

    2018נופק בשנת   בדר עשמעה       vi    1964רישום משרד הפנים   15
  

 

 
i  לעיל 1הערה "שמעה אבדר" של ועדת בהלול מינקובסקי  (ראו  תיקמופיעים ב  8עד  1המסמכים בשורות( .  

ii   44, עמ'  9761/7,  ג 1949עד יוני  1948ארכיון המדינה, יומן הקבורה סגולה, יולי  .  
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170684ee7d96/File/0b07170680eeb32a 

iii 11, עמ' 9818/17כתית  ג ארכיון המדינה תיק חקירה שמעה בת סלם סלימן וטריה אבדר (עבדר). הוועדה הממל  . 
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170684ee7d96/File/0b071706807e2e07  

iv  7898/37ג  39אש העין, מחברת נפטרים, ר   –ועדת שלגי, הסוכנות היהודית  ,  
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680328995/File/0b07170680a2710a '3, עמ . 

v 40, 34, 17גי", עמ' שלוש תעודות הפטירה ב"תיק שמעה אבדר, של   .  
vi   .את הרישום קיבלנו ממשפחת אבדר 


