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רצו  למרפאה ומשם  ונלקח  "אמי סיפרה שאחי שמעון חלה בהצטננות 

אמי התנגדה, מאחר שבמחנה, לפנותו לבית החולים רמב"ם שבחיפה.  

להוריהם.   חוזרים  ולא  נלקחים  שילדים  שמועות  רצו  ]...[  לדבריה, 

למרות התנגדותה של אמי נלקח אחי לבית האחיות במקום התעקשו, ו

 95החולים" )ההדגשות במקור(. 

"המשפחה התגוררה במחנה עין שמר. סלמה סבלה משילשולים ונלקחה 

 96בניגוד לרצון האב לבית החולים רמב"ם באמבולנס." 

הגיעו  הנוטרים  העולים.  במחנה  המשפחה  לאוהל  נוטרים  שני  "הגיעו 

חי למרפאה בעתלית. רחמים )אחיו  בליווי אחות, שדרשה לקחת את א

 97של העד( נלקח בניגוד לרצונה של אימי"

הצוות הרפואי אשר פעל בבתי התינוקות קיבל החלטות בנוגע לאשפוז התינוקות ללא מעורבות 

וללא   בהסכמתם.שראו  ההורים  הסוכנות - על  98צורך  מטעם  עבדה  אשר  אחות  של  עדותה  פי 

לים בפרדס חנה ובעין שמר, הועברו לאשפוז מבתי התינוקות היהודית בבתי התינוקות במחנות העו

כגון שלשולים,  אל בתי החולים כחמישה עד שישה תינוקות בשבוע, מסיבות בריאותיות שונות, 

ואינפקציות.  פצעים  על  99הקאות,  הופנו  הילדים  כלל,  המקומיים -בדרך  הסגל  ואנשי  הרופא  ידי 

ת או מטפלת לבית החולים במחנה או לבתי חולים מחוצה ידי אמבולנס בליווי אחו-לאשפוז ופונו על

   100לו.

ידי הצוות הרפואי על הימצאות ילדם בבית החולים -כתוצאה מכך, במקרים רבים נודע להורים על

להיניק.  ו/או  התינוקות  בבית  לבקר  הגיעו  כאשר  לבית    101רק  נסעו  ההורים  בהם  מקרים  ישנם 

 102תינוקות, אך לא מצאו את ילדם:ה-ידי צוות בית-החולים אליו הופנו על

עוד היה    לבית תינוקות,  לקחה אותו  )אחות במחנה ראש העין(  "היא 

לו לינוק. בתשע בלילה  ]..[ כל שלוש שעות הלכתי להביא  בריא ושלם. 

הלכתי והילד לא היה שם. ]..[ האחות אמרה שלקחו אותו לבית החולים  

לא   ]...[ השומר.  לתל  הלכנו  למחרת  חום.  לו  היה  אמרה  השומר,  לתל 

. היינו נכנסים לחפש ולא מצאנו כלום. אף אחד. חזרנו  מצאנו אף אחד

הביתה, סבא שתק ואני בוכה והמשכנו "לעיש" )לחיות(. אמרו אולי מת,  

 103אולי חי, אולי פה אולי שם".

נלקח על ידי אמבולנס מן המחנה. נאמר למשפחה   יחיא"האם ראתה ש

חיפש   יחיאש האב  השומר(.  )תל  ליטוינסקי  תל  החולים  לבית  נשלח 
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