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 המוקזדלהגגת־הפרט, של בבג״ץ איום לאחר רק

 חודשיים בת לתינוקת הפנים משרד אישר
במזרח-העיר אמה עם להתאחד

פלס תינוקת האחרונים בשבועות גרה עמאן משכונות באחת
 לחזור לה יאפשר הפנים שמשרד ממתינה חודשיים, בת טינית
 זקוקה והיא חולה היא יונקת, עדיין היא אמה. עם ולחיות ארצה

 עם לחיות רוצה האמא אם התעקש: הפנים משרד אבל לחיסונים,
לירדן. לעזוב עליה בתה,

 שערי׳־צדק בבית־החולים נולדה עודה, קלפידאן התינוקת,
 הארץ את לעזוב נאלץ האב *רדן. אזרח ולאב העיר ממזרח לאם
 חמישה לבת כשמלאו פג. שלו האשרה שתוקף כיוון לידתה, לפני
 הביקור, בתום הטרי. האב את לפגוש לירדן אמה איתה נסעה ימים,
עבו לחפש המפרץ ממדינות לאחת האב נסע ימים, שלושה שארך

 למרבה לעיר. חזרה בדרכן אלנבי לגשר נסעו והתינוקת והאים דה,
 לאם אלא ארצה, להיכנס לתינוקת החיילים איפשרו לא הפתעתן,

 חזרה היא וחצי שבוע לפני בתה. עם להישאר העדיפה האם לבדה.
 במשך כניסה. אשרת עבורה להשיג לנסות כדי הבת, ללא ארצה,
התינו כניסת את לאשר הפנים משרד פקידי סירבו ארוכים ימים
 המוקר־להגנת־הפרט, של בבג״ץ איום בעקבות השבוע, רק קת.

התינוקת. של כניסתה אושרה
 כי סיפרו הוריה בעיסאוויה. משפחתה בבית האם שהתה השבוע

 סוף־סוף שכשתפגוש כדי יונדיום, משדיה החלב את סוחטת היא
 עם מדברת היא יום כל אותה. להיניק להמשיך תוכל ילדתה את

 הי־ד* אבל חלתה,. שהתינוקת שמעה מהם ילדתה. של המארחים
החי את קיבלה לא גם היא הולם. רפואי טיפול לה נותנים לא נים

 'מזה. מחובתם. זה שאין טוענים שהירדנים כיוון הדרושים, סונים
 יהלום זוהר עו׳׳ד כתב לינוק״, התינוקת זכתה לא ימים ארבעה

הסבי חוסר 'לאור השבוע. בתחילת הבג׳׳צים למחלקת מהמוקד
 ולהתאחד לחזור לתינוקת לאפשר שלא בהחלטה הקיצונית רות
לא התינוקת של המיידית להחזרתה שתפעל פונים אנו אמה, עם

 קצת, הגזימו הפנים שפקידי״משרד הבינו המשפטים במשרד רץ״.
בתה. את להביא לאם לאפשר והורו

 הנהוגה השקט הטרנספר מדיניות את המדגים קיצוני מקרה זהו
תוש בין התסיסה את ומגבירה ארוכה תקופה מזה הפנים במשרד

 הפלסטינים מספר את להפחית דרך כל כמעט העיר: מזרח בי
 בין הפנים משרד מפריד עודה, משפחת של במקרה כשרה. בעיר

תע האם שגם היא מוצהרת הבלתי כשהכוונה אמה, לבין תינוקת
 להמשיך מעוניינת עיסאוויה, תושבת שהאם, אלא הארץ. את זוב
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