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הומניטריים מטעמים מעמד למתו הביגמשרדית הוועדה החלטת

* והוטלו t שם:

 27;בועדה מט׳ מיק

 ירושלים מזיח הלשכה:

25/3/2015 תאריך:

 הומניטאריים מטעמים מעמד מתו הבקשה: מהות

מור טלי עו״ד 1260-14 ערר

לגב׳ הרופא, אסף החולים בבית "הקטיף׳( )להל): ג׳ הקטין נולד 16/10/2001 ביום .1

בן דקירות בשל עונשה את ריצתה אשר האזור ותושבת תרצה נווה בכלא אסירה נ>

אימו לצד גדל הקטין בכלא. עונשה ריצוי להמשך הגב׳ שבה בנה לידת לאחר לחיים. זוגה

עונשה. את לרצות אימו סיימה בה השנה ,2005 לשנת עד הכלא כתלי בין

(. דאז)ח זוגה בן בבית הקטין עס להתגורר הביולוגית האם עברה מהכלא שחרורה עם ,2

 בגידול קשיים בעקבות זוגה-דאז. בן בידי אותו והותירה הקטין אם נטשה מכן, לאחר קצר זמן

 רשויות ידי על והושם מרשותו בהסכמתו, קצר, זמן תוך הקטין הוצא הזוג, בן נתקל בהם הילד

בדיקת (.1260י15 ערר בהליך העוררים )הם ו ס הזוג בני אצל באומנה הרווחה

 בהליך 28/05/12 ביום מונו הנ׳׳ל הזוג בני הקטין. אבי אינו הזוג בן כי הוכיחה שנעשתה רקמות

 של לאפוטרופוסים (51885-05-12 )תמ״ש בירושלים משפחה לענייני המשפט בית בפני שהתנהל

בירושלים. משפחה לענייני המשפט בית ידי על הקטין

 הרשות ע״> כלשהו מעמד ללא נותר והוא בישראל, הוסדר לא מעולם הקטין של החוקי מעמדו ג.

ישראל. או הפלסטינאית

:עיקריו ילדים, אימוץ לחוק עו״ס ע״י דו״ח נערך 9/7/2014 ביום .4

 תרצח נווה בכלא שנים שלוש של מאסר ריצתה אשר השטחים תושבת לאם נולד הקטין »...

 בבית שנולד אף על הישראלי, האוכלוסין במרשם נרשם לא הקטין לחיים. זוגה בן דקירת בעקבות

 במרשם אותו לרשום דאגו לא תרצה נווה בכלא הסוהר בתי שירות הרופא. אסף החולים

בישראל. הלידות כל כמו האוכלוסין

 האם שוחררה 10/4/03 בתאריך וחצי. שנה גיל עד שם גדל הכלא, בית כותלי בין נולד הקטין

ונעלמה. אותו נטשה היא שבועות מספר לאחר בירושלים. זוגה בן דירת אל הכלא מבית והקטין

 במזרח אומנת במשפחה סודר הוא ואז 24/6/03 תאריך עד אותו גדל הביולוגי, אביו שאינו זוגה בן

ירושלים.
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 מעומינים חיו לא אך מאוד אליו שהתמסרו האומנה משפחת אצל מאז לגדול המשיך הקטע

חוקי. באימוץ

 האומנה במשפחת היום עד ורואה ראה הסידור, מאז אחד אף בו התעמין לא אשר הקטין

 בירושלים יומיומיים חיים מקיימים ומשפחתו שהקטין לציין חשוב וענייך דבר לכל במשפחתו

״. הארץ.. את עזבו לא ומכולם

 של הביולוגית אימו עם הקשר כי גמסר ,09/08/12 מיום הרשות למגב"ל שנעשתה בפנייה כן, כמו

צלחו. לא לאתרה הרווחה שירותי של וניסיונות נותק הקטין

־ לפיו ראיון האומנה -משפחת ה לגב׳ נערך 22/1/14 ביום .5

 כל לו אין וחצי. שנה מגיל האפוטרופוסים אצל במשמורת הקטין משפחה. לקטין אין •

קיומו. על המעיד מסמך

.12.6 בן כיום •

אותו מבירה לא אימו הקטין, של הביולוגיים חוריו עם נפגשו לא מעולם האפוטרופוסים •

וזרים, אשרות תחום ממונה להחלטת בהתאם הבינמשרדית הוועדה לבחינת מועבר עניינו ,6

הועדו?: »>ו"ד הועדה הבד* המלצת

 מירב את ששקלנו ולאחר שהוצגו, הנסיבות למכלול בהתאם נספחיה, שלל על בבקשה מעמיק עיון לאחר

.5א/ מסוג ארעי מעמד למבקש להעניק הינה שהמלצתנד הרי השיקולים,

פעם אף אותו ראתה ולא

גספחים.

m 22/1 ממם ס לגב׳ ראיון
 גי לקטי, כאשר פסיכודיאגכוסטי אבחון דו״ח

 מ אימוץ לחוק עו״גז דו״ח

תג בקשה כולל הערר כתב

22/1/14 ממם
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 שהחלטתי הרי דנן, במקרה ת1העול חס&ציפיות הנסימת ולאור הבקשה, של מעמיקה בחינה לאחר

 התקופח בתום זה בשלב לשנתיים 5/א מסוג ארעי מעמד למבקש ולאשר הועדה, חברי המלצת את לקבלת

לגסיבות בהתאם לקבע בשדרוג נדון

 עמל בן אמגון
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 ,94584 שלים1*ר ,6 0•שו־' *>ת011 רוו*
02-6294860 :0פק 02-6294055 טל:

1 ש*ד!ו לקבל  m u n לך ש  ♦
www p iba.gov. <4


